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Republikonai Kaltina 
Kongresą Dėl Nieko Neveikimo
Sako,Prezidentą* Pasiūlė Gerą Programą, Bet Demokra* 

tai Kongrese Nieko Neveikia; Nori Pakartoti 1948 
Metų Trumano Triksą, Kada Republikonų Va

dovaujama* Kongresas Buvo Vadinama* 
“Do’Nothing” Kongresu

Socialistams Perša 
‘Liaudies Frontą9

Maskvos bolševikų “Prav
da” ilguose išvedžiojimuose 
vėl siūlo socialistams suda
lyti su komunistais “liau
dies frontus” ir veikti iš vie
no “taikos” gelbėjimui.

Pravda” visai neatsako 
į Socialistų Internacionalo 
pasisakymą dėl bendro vei
kimo su komunistais. Soci
alistai dėl Chruščiovo siū
lymo bendardarbiauti atsa
kė, kad pirma sąlyga bet 
kokioms kalboms apie ben
dradarbiavimą yra grąžini-' 
mas laisvės darbininkams 
kurti savo nuo komunistų 
nepriklausomas organizaci
jas tuose kraštuose, kur ko-'

Republikonų partijos va- ‘Glacier9 Jau Plaukia 
dai pradėjo kalbėti, kad da- ?4 »dy»*Ldi l*z>o
baltinis demokratų vado- lS AfUarKUKOS
vaujamas kongresas yra pa- . ...
grindinė kliūtis, kodėl repu-, .Antal* lk?s „ tyrinėjimo
blikonų administracija „e-la1.^ G acl«r pe,;ei^.vSa' 
duoda kraštui to, ką ji ža- va^ ?ae lst Ąntarktikos 
dėjo duoti. Republikonų va- Pakdo > kelionę namo, 
dai nurodo, kad prezidentas ? 4Boston° ru?st* ^7?’
pasiūlė kongresui plačią ir kartu su keliais kitais lai---------------------------- ------------
gyventojams naudingą pro-^ais.. tyrinėjo Ąntarktikos munistai visokią laisvę pa-, 
grama bet kongresas visai kontinento pakraščius ir netlnaikino. , j
nesiskubina tą programą P?1? .kontinentą.^ Tolimoj! Apie grąžinimą laisvės: 
igyvendinti ir visų svarbiųjų Pietinio ašigalio zemeje pa-(darbininkams ir va lstie-i 
įstatymu leidimą vilkina. llk° J®® vyra1’ kūne ten čiams bolševikų pavergtuo-i 
Republikonai sako, kad pre- Paleis žiemą „ kraštuose Maskvos bol-Į
zidentas esąs labai nusivy- . į"™? Glacle1’ išbuvo ševikų “Pravda” visai ne-j 

Ąntarktikos pakiasciuose užsimena, bet siūlo “ben- 
socialistams

NEGRAS KUNIGAS T£SIA KOVĄ

Protestantų kunigas negras Martin Luther King su 
žmona išeina iš Montgomery teismo salės. Jis apkal
tintas vadovavęs Montgomery negru paskelbtam auto
busų boikotui. Jis nubaustas $1,000 pabaudos. Kun. 
King teismo sprendimą tuoj perkėlė i aukštesnį teismą 
ir sako, kad Montgomery, Ala., negrai tęs boikoto kovą 
prieš jų pažeminimą miesto autobusuose, bausmės jų 
kovos už teisingą reikalą nesulaikys.

Egipto Diktatorius Grasina 
Ubagauti Sovietų Sąjungoj

G. A. Nasser Sako, Kad Jis Turi Kišenėje Rusų Pasiūly
mą Padėti Egiptui Pastatyti A*wan Užtvanką; Sa

ko i* Rusijos Egiptui Negresia Pavojus; Pavo
jingesnė Esanti Angliją; Egiptas Imtų iš 

Rusų Pagalbą.

lęs kongreso neveiklumu. ...
Iš nradėtos kamnaniios nU0 gl’uodzi° Į7 lkl kovo drą frontą 
Js piadetos ka pa j s 29 d per laiką buvo ap- k bolševikai dar netu- 

aisku yra, kad republikonai v„r -7 . . . jŠio;. Eandvs nakar-Z1U1 . , v , ’ «ui 1957^8 n valdžios, tikėdamiesi tuo1
nrarideiZ'^Tiumano metais Dus piaiaUs 10 Konu'i badu lengviau pnsibriauii toti pieziciento n-umano npnfn fwinAjimo hazės. | prie valdžios. 'p ? Turu t a nento tyrinėjimo bazės.194u ™et-P taktiką. Tada Kol kas Ąntarktikos kon-: ____________________

l)rez- bramanas Pakn^stiJ° tinento tik pakraščiai tėra' rfriknr W i s r anai n 
republikonų vadovaujamą ‘ kontinentas1Wl8COn8Ul

Winhi.’ da^tik padėtas tyrinėti, i Balsavimas Rūpina
.P^othing ongiesu n, pjatūs tyrinėjimo darbai: ---------- lo anispaucias ;
jį kaltindamas, laimėjo sa-ten Vykg 1957.53 metais, ’ šį antradienį Wisconsin|Lu nai-tiiOA “tu 
lies pritarimą. Ai tai seksis kada |vabįu tautų ekspedi-j valstijoj vyksta nominaci-«.rja«v vVorkef 
republikonams, kada demo- •• ‘ d‘ išaiIkinJ tna niai kandidatu balsavimai!

Valdžia Ieško Taksų Vengrija Išteisino
Iš Komunistų Biznių

Stalinas Nužudęs E^riPto diktatorius Ga- 
mal Abdel Nasser jau il-. Savo Antrą Žmoną gokas laikas veda derybas

į , ~~ . . , su Amerika ir Anglija dėl
Maskvos diktatoriai da- davimo Egiptui pagalbos 

bar aiškina Rusijos komuni- statyti didžiulę Nilo upės 
stų partijos nariams, kad užtvanką prie Asvvan mie-
Stalinas buvęs tikras baisy- sto Užtvanka duotų Egip- 
bė, kad jis nužudęs net savo tui daug papįidomo van- 
antrąją žmoną Nadeždą dens laukams drėkinti ir 
Aliliujeyą. Rusų spaudoj leistų pastatyti galingą elek- 
apie tai dar nerašoma, bet trainę, kuri aprūpintų elek- 
komunistų partijos nariams tros jėgą visą Egiptą. Už- 
tokie dalykai aiškinami per tvankos, kanalų ir elektrai- 
partijos aplinkraščius. nės statymas kainuotų arti 

Stalino antros žmonos pusantro biliono doleriu, 
keista mirtis 1932 metais Egiptas neturi išteklių 
senai Kėlė įtarimo, kad Sta- užtvankai pastatyti, todėl 
linas ją nužudė, bet kol dik- prašė pagalbos iš Vakarų 
tatorius buvo gyvas, niekas valstybių. Amerika ir An 
i tokį “menkniekį” nekreipė „nia e»t;„kQ ts
dėmesio
tik pats

reipe glija sutinka finansuoti tą 
Stalino laikais ne didelį užsimojimą, bet dėl 
diktatorius nuga- sąlygų vis dar eina dery-/’> 7 2 Jjš * I 1 • x ° vtcli viiic* vi vi y •(Martą Kaįką labi jo savo žmoną ir vedė bos Dabar Egipto diktato- 

kitą, bet ir kai kurie Stali- rius viešai pradėjo šanta-
Iždo departamento valdi- Laszlo Rajk, buvęs ko- no bendradarbiai darė tą žuoti (blackmait) Vakarų 

ninkai pereitą savaitę užde- munistinės Vengrijos užsie- Pat- Maršalas Budiony nu- valstybes ir sako, kad Egip- 
jo antspaudas ant komuni-nių reikalų ministeris, bu- šovė savo seną žmoną ir ve- ^as ims pagalbą iš Rusijos, 

turto” ir ant vo 1949 metais bolševikų dė kitą, jaung. Apie tą “vi- jeigu Vakarai nesutiks greit
......... , , . . , ----- .. ---------- laikraščio pakartas. Bolševikų teismassa Maskva’ kalbėjo, betsusjtartj Rusų pagalbos pa-

cijos bandys išaiškinti tos.nuu kandidatų balsavimai. ra^jn^s jęew Yorke. Valdi-ii pasmerkė už išdavystę ir maršalui dėlto nė vienas gįūlymą diktatorius Nasser 
ninkai sako, kad “D. Wor-šnipinėpimą i m p e rialistų Pankas nuo galvoos nenu- sakosį tuiįs savo kišenėje, 
ker” esąs skolingas valdžiai naudai. Rajk buvo dar kai- krito. bet j0 dar neaiškinęs.

kratai vadovauja kongresui, nežjnomos žemės paslaptis. Jokių varžytynių tarp parti- 
odys rudenį nnkimuo- ______________ kanHidatll nė.apasn 

se
nių kandidatų nėra. Demo-

Demokratų vadai atsiker- Islandija PraŠO ixvi<*uwi u iv-
ta, kad dabartinis kongie- Amerikiečius Lauk ^^ĮĮ^^ partijos balsuoto
ms nėra toks jau tingus, --------- ,jai turf kandidatą gen. Ei-
kaip republikonai pradeda Islandijos p a r 1 a mentas'senhowerį.
pasakoti. Esą patyj repu- savaitę priėmė rezo-j po Minnesotos balsavimo
blikonai vėlai pabudo ir liucij^ kurioje reikalauja,'visi domisi, kaip balsuos' 
pradėjo galvoti apie savo kad Amerikos karo jėgos kaimyninė Wisctfnsin val- 
neispildytus 195o metų nn- apleisty Islandijos '

[kratų partija turi vieną kan- mokesčių $46,000, o komu- tinamas, kad jis 
nistų partija esanti skolinga šalininkas.

buvęs Tito Kartu Nasser sakė, jog 
Sovietų Rusija nėra pavo-MAROKO PAŽADAI

net virš 300 tūkstančių do- Teisme Rajk ir kartu su Maroko ^ū^fas ir jo vy-Jin«a Egiptui ir esą dides- 
lenų. Tų mokesčių įsiės- juo teisiami kiti bolševikų riUSybė pažadėjo prancū- n*s pavojus Jam gresia is
kojimui ir uždėtas areštas vadai prisipažino prie visų 7am? kad Maroko sukilėliai Anglij°s kolonializmo ir ki
ant partijos ir laikraščio jiems primetamų prasikal- daugiau nebepuldinės pran- ®^mo savo 1 svetimus
turto. timų ir viešai apgailestavo cūzu kariu ir civilių pran- reikalus, kaip iš bolše\izmo.

Komunistai sako, kad jie »avo juodus darbus. cqziĮ gyventojų. Grasinimas eiti ubagauti
— rusus, jei Vakarai ne 

Egipto diktatoriui pi- 
Vakarų labai neišgąs 
Kol kas rusai daugiau 
pagalbą duoti negu ją

— - prieš prancūzus. kam nors duoda. O jeigu
jis eina ir toliau, o visas sako, kad prisipažinimai iš ■ rusai ir imtų kaštytis su
triukšmas dienraščiui duoda Rajko ir draugų buvo iš- BROOKLYN N Y Egipto užtvanka ir elektrai-
visai nemokamą lekiamą, gauti smurtu ... _____ ’ ’ ’ ne, tai Vakarams pavojus
Ir partijos veikimas dėl ras- Rajką ir jo draugus nu-v u tik ateityje pradėtų

liyPlYlimn Visni HPSII- *

MOKosi vecnijoi ”™ I* • sr « 1^0Islandijos. la maistas pnes republikonų Daily Worker” leidimo, išteisinami. Vengrų valdžia
Egiptas siunčia savo ka- ls’andija aišhina’ kad 

nus į Čechoslovakija kur P" Zene™s Plac!«
administraciją.

Visose farmų valstijose 
ne

patenkinti, kad republiko
nai jiems žadėjo kalnus gė-

jie paskubomis mokomi šal5asis ka,^s ^velnčjo ir eina rūgimas Farmeriai 
:...... . nebera reikalo amenkie- natenkinti. kad reDublivartoti cechų ir iusų Egiptui .

parduotus ginklus. čiams saugoti Islandiją, o,
Nemažai karo instuktorių ■* a‘sklna. ka<bybių, o davė tik žemes

jau grižo j Egiptą ir pasku- nauJOJ1. ka'° tecuhn\ka .(ve‘ ukl° Plw)ukt« kainM •'"ri
bomis lavina Egipto amu- durnosios bomhos) aaio 
ja vartoti rusižkre ir čechiš- ka',° ,.baz« Olandijoj nebe-

mą.
ją

Egipto ginklavimasis ir 1 J * * * 1 Q JT 7 Aruošimas kariuomenės kelia įa"',W 3™ nu° *951 
rimto įtarimo, kad arabai kada. bu,vo *•
kaip tik pasijus stipresni ,‘and'Ja lalk3-tl Am«"-
puls žyduJ ir bandys sunai- kos. kansk* al>sau?«' 
kinti Izraelio valstybę. Amenkos vyria,

reikalingą. GROTEWOHL 
IR

KALTINA
TEISMUS

dar
yriausy bė 

nėra apsisprendusi, ar

Rytų Vokietijos vyriau
sybės galva Grotewohl, ko
munistų partijos suvažiavi

NUTEISĖ 6 KOMVADUS ištraukti karo jėgas iš Is-
______  landijos, ar pavesti tą klau-

New Havene pasibaigė simą apsvarstyti Atlanto

me smarkiai puolė teisingu
mo ir slaptosios policijos 
įstaigas už jų daromus ne
teisėtus veiksmus (žmonių 
areštus, kalinimus ir nutei
simus Ije kaltės).

Jis kaltino net parlamen
to “liaudies” atstovus, kurie 
posėdžiuose tyli, neišdrįs- 
dami pasakyti savo nuomo- 

Įnės ir neprotestuodami dėl

5 mėnesius užsitęsusi 8 ko- Sąjungos valstybėms. Islan- 
munistų byla. Jie buvo kai- dija irgi yra Atlanto Sąjun- 
tinami paga Smith aktą už gos (NATO) narys.
kuratymą nuversti konsti- -----------------------------
turinę šalies vyriausybę. Švedų premjera* Maskvoje

šeši kaltinamieji atrasti ' ---------
kalti, šią savaitę teisėjas Dabartiniu metu Sovietų Grotewohl valdžios daromų 
paskirs jiems bausmę. Vie- Sąjungoje lankosi Švedijos neteisėtumų! 
ną komunistą prisiekusieji ministeris pirmininkas Tage Tame suvažiavime slapto- 
išteisino, o dėl vieno kaltės Erlander. Rusai jį pasitik- sios policijos viršininkas 
prisiekusieji nepriėjo vie- darni visur pabrėžia švedi-[gailėjosi dėl padarytų klai- 
ningos nuomonės ir jis lieka jos neutralumą Rytų-Vaka-,dų ir žadėjo savo įstaigoje 
nenubaustas. jrų varžytynėse. [padaryti “valymą”,
r

tinės užėmimo visai nesu- teisė teismas pagal partijos i ’ “’***’' ’*’* *"* “*i grėsti.
stojo. , vado Rakosi įsakmą. Dabar šeštadienį, balandžio 7; -----------------------------

Iždo agentai uždėjo ant-tas pats Rakosi skelbia,td«, pradedant 6 vai. vakaro, iivcAre
spaudas ant kompartijos j0? Rajk buvo visai nekal-:Lietiivių Atletų Klube, 1323į,n,JrJ™L .
turto ir kituose miestuose, tas. Pats nuteisė ir nužudė,'Halse Y St., Brooklyne A lemuvų

Atrodo, kad valdžia vargu pats pakartuosius ir išteisi- Pyks LDD 7 kuopos mo- . ... v - „llf.
aus kiek taksų iš bolševikų na!. Raiką reikėjo “ištei-j®*amas tradicinis “margu- _ J..»A_jTl_7i._i:.La

todėl .kad Maskva to
gaus Kiek taksų iš bolševikų 
biznio, o komunistai jau sinti 
giriasi gavę daug reklamos reikalavo. Mat Maskva nori 
ir, turbūt, nemažai aukų iš susitaikinti su Jugoslavijos 
savo šalininkų. diktatorių Tito, o Tito visą

------------------------------laiką tvirtino, kad Rajk nu
žudymas buvo šlykščiausias 
išsityčiojimas iš teisingumo.

Kartu su Rajk “išteisini
mu

RUSAI PATYS GIRIA 
SAVO PASIŪLYMUS

Pereitą savaitę rusai pa-. ., ....... . , .siūlė nusiginklavimo komi-? 18 kal^,n"» kelct? s?’ 
sijai savo naujausius pla caldemokratų vadų, kūne
nus, o dabar rasų spalida buv? ,.ka'Ta™!. dauir mcU) 
tuos planus giria išsijuosusi. ,0‘" a e>*

Rusų ir Amerikos naujau
sieji pasiūlymai dabar ap
tariami Ix>ndone, kur |»osė- 
džiauja JT nusiginklavimo 
komisija

cių vakaras”. Tai bus tik- «žs«kyti Anglijoj kelias- 
į-as banketas. - dešimt sprausmimų lėktuvų.

gražiausiai Siūlė ir ’’usai s*™ lėktų-
_____ ......Jčių” gausy.08- N.ehru vpriausybė
gevų dovanų, o mėgstantieji!8"?? t?l'Pu « P881"1.™” •>«- 
galės ir savo kojas pami- Pneme-

Atrinešusieji
nudažytų “margučių" gaus

klinti prie geros muzikos. 
Kas lankė praeitaisiais ke- 

vengrų komunistai pa- l*ais metais 7 kuopos ruoš-

SUDUŽO LĖKTUVAS

Balandžio 1 d. iš Pitts-

UŽBURTAS RATAS

tus “margučių vakarus”, tie , \kl° planavimo draugija 
visi jame bus ir šiemet, ir delbia sa\ o nuomonę, kad 
niekas nepadarys klaidospe! Amerikos že-

drau- mes ukl° Periekhai bus dvi
gubai didesni, jeigu žemės

pakalbindamas savo 
gus ir drauges atvykt kartu.
Kuopos susirinkimas 
atidėta*

Dėl “maigučių vakaro

ūkio produktų kainos bus 
palaikomos aukštos.

Jei žemės ūkio praduktų 
kainos nebūtų palaikomos.

burgho aerodromo pasikė-jLDD 7 kuopos eilinis narių tai labai daugelis farmerių 
Rusų garsūs pasigyrimai lęs lėktuvas atsimušė i kai-.susirinkimas nukeltas į ki-bankrutuotų ir turėtų mesti 

kelia įtarimo, kad jų nusi- no atšlaitę ir užsidegė. Iš tą sekmadienį, balandžio ūkininkavimą.
girtklavimo vėliausias pla- 36 keleivių žuvo 21, kiti su-, 15 d. 3 vai. po pietų, tame Koki išeitis iš to užbur- 
nas yra propaganda. žeisti. ' (pat Atletų Klube. ,to rato, dar niekas nežino.



P ūZ lupi.' Ali u .Zi..Zi \ iŠ, .su. po.>Tl»h

Koks da pasityčiojimas?
Menas redaktorius mus apkaltino tyčiojimuosi iš 

čia gimusiu ir kalbančiu lietuviškai ir už tai išvadino 
mus nachalais.

Mes dėl tokio to redaktoriaus kaltinimo nesijaudi
name. nes žinome, kad už mus geriau jį pažįstantieji 
lygina ji su mėgstančia laižytis žalmarge.

šiuo metu juk eina SLA rinkimai. Kai kas iš jų nori 
padaryti žalmargių melžimo laikotarpi. Yra ir tokių 
••melžėjų”, kurie pasiruošę net bergždžią karvę melžti. 
Prie tos rūšies ••melžėjų”, matyti, priklausys ir tas mū
sų kaltintojas. Ar jam čia pavyks ką išmelžti, mes ne
žinome. bet jis mėgina. O koks gi iš tikrųjų reikalas?

Mes visuomet naudojamės proga pasakvti. kad kal
ba yra stipriausias saitas, kuris vienos tautos žmones si
ja i krūvą. Mes visuomet skatinome ir svetur gyvenan
čius tautiečius savo kalbą branginti, raginome juos savo 
vaikus mokinti lietuviškai kalbėti, skiepvti jiems lie
tuvių kalbos meilę ir t t.

Jei mes taip darėme, tai juokinga mums prikišti; 
norą tyčiotis iš tų. kurie čia gimė ir kalba lietuviškai, j 
Mes juos tik gyrėme, girsime ir kitus raginsime juos sek
ti. bet . . .

Vienas reikalas yra kalbą naudoti, taip sakyti, na-j 
mų reikalams, savo šeimoje, pažįstamų, draugų tarpe. |

Čia tėra mažesni reikalavimai. Bet ir tais atvejais! 
argi nesidžiaugiame, jei kalbama gražia kalba, be viso-j 
kiu hauzu. strvtu, flioru ir panašių kalbos darkymų?

Jau visai kas kita. kai mes kalbame viešose vietc-į 
se. kada mūsų kalbos klausosi mažesnis ar didesnis bū j 
n s. Čia jau „naminės kalbos” nebeužtenka, nors kaliais į 
galima pateisinti. Bet daug daugiau reikalaujama iš; 
žmogaus, kurio kalbos klausydamiesi norime turėti ir į 
malonumo, pavyzdžiui, iš radijo pranešėjo.

Mes ir įsivaizduoti negalime, kad, sakysim, ameri-

ZINOMAS Kl'IlKLlS IVA\ SIEROV LONDONE

£

Paveiksle matome lendant i automobilį žinomą budelį. 
Sovietu slaptosios policijos viršininką, generolą Ivan 
Sierov, jam atvykus i Londoną atvažiuojančių Anglijon 
Chruščiovo ir Bulganino apsaugai paruošti. Rusų dik
tatoriai lankysis Anglijoj balandžio 18 d. Sierov jau 
išvyko namo, sutaręs su anglų policija, kaip Maskvos 
valdovai bus saugojami nuo galimų pasikėsinimų.

Rastenis verčia Smetona
Blogi laikai

olofijos pagrindų. Ka* ne* 
panorės to pagrindo pripa
žinti, tam reikė* i* Tauti
ninkų Sąjungos traukti* ir 
tautininko vardo atsisaky
ti”.

Apie savo vadą A. Smeto
ną ten taip sakoma:

“Ji* valdo, ji* atsako. Ji* 
yra tautininkų ideologijos 
vada*. Jo minty* yra tauti
ninkų minty*. Jo keliai yra 
tautininkų keliai ... o jeigu 
taip, tai to autoriteto žodi* 
tautininkams yra tiesa, to

No. 14. Ehland&o 4, 1956

; baisiuBrangu* streikas
. ... . , milionuskovo 21 d. Westmghouse 

kompanijos darbininkai, Jie tokje 
baigė savo lo6 dienų strei- . • 
ką. Jis buvo pradėtas 1955 
m. spalio 17 d.

Apskaičiuojama, kad dar-

karu, pražudžiusiu 
Sovietų Sąjungos

pat budeliai, 
ir Juozas Stalinas. 

Versdami visą kaltę ant 
Stalino jie bando nuplauti 
savo kruvinas rankas irbininkai .(negautomis; algo- mal<kinius,

» . . . mis) prarado 107 milionus
«.me« iyp.. Uutin,nk.m,(,o!eliu Kompanijai sis 
toumgi, toki, kunrau tauti- ^eiPag k:i;„iiVU dar dau- 
nmk*‘. pritaria, kunuoa r«-,eiau_2yo milionu dalelių.

». k,f,u“ “T- k“p či unijoms, kurios Westing- 
mokiniai j mokytoją, nur°-house darbininkus šelpė, Ar norit žinoti,

,5*,. ? e F1“* streikas kainavo keturiūs yra SLA iždininko
Vadinasi, tautininkai pa-;n,;lionug dolerių. šia kvalifikacija?

pasninko A. Smetoną Taigi vigo bug daugiau Dabar eina SLA Pildo- 
vadu irįkaip keturį šimtai milionų mosios Tarybos rinkimai.

a , ."(dolerių,—milžiniška suma! Ryšium su tuo veikia “Pa
liauti. Jo mintys buvo jų .. žangos Komitetas”, vedąs
mintys, jo keliai—jų keliai.! Strei ko buvo galima is- a A g Trečiuką.
Jei taip, ta. ar uz tas mm- vengti su nauda abtem pu- Tas KJ’mitetas
tis, uz tuos kelius teatsako sem. Bet tai nepadaryta o c
tik vienas vadas? i daugiausia dėl kompanijos Albl"»s , s-

Anuomet Tautininku Są- užsispyrimo. Kompanija no- SX't?ij1?e*“k’ 'A _t,k 
jungai visi A. Smetonos'.ėjo įvesti didesnį paskubos I® "v„rk!
darbai buvo geri, už juos'darbo sistemą, nesiskaity- , .. *
jie kėlė Smetoną vis auk- dama su organizuotu darbi-šėlau ir aukščiau Taip ei- ninku atstovybe. Dabar šis >es 11J- f** “U!‘

asi visi vadizmo šaliniu- reikalas bus trečiųjų teismo ^.enij.mu. atlikt, vt- 
(arbitrų) sprendžiamas. "us ieikaius •

Viso kovos lauke buvo Vadinasi, taupumo pasa
kaite bandoma SLA narius

Maskvos gerbintojams ši
ta tiesa yra svetima.

‘Be jokių išlaidų”

kokia
geriau-

tys
savo neklaidingu
prisiekė jam “viernai” tai

■ giasi 
kai.

Kol gyvas buvo Hitleris, 
visi naciai prieš ji ant kelių 54,000 darbininkų, 
klaupėsi, bet kai nacių sme-

SLA
Tre-

sužavėti. Tai primena repu- 
blikonų pažadus balansuoti 
mūsų valstybės biudžetą,

. ;• • - c m n Uo vricVo unf • , ---- -? kuris ir šiandiena nėra su-n iš pnesa- sme» tai jie viską v eite ant tinga Maskvos papugu ka- h3ifl„s„nta«
<alio. Dagai jau mirusio Hitlerio ir Vai- npla kitain žinnmn kain * 3

_ nikai įnirusiems nio straipsnio vieta priminė tonėlė—Geringai, Ribben- Papūgų kapela
kiečių radijo pranešėjas kalbėtų bloga anglų kaioa. Bet-diktatoriams—jie keliami iš čigoną, kuris ant arklio už- tropai ir kiti atsidūrė tei- Prieš 26 metus veikė ypa. ______ - _ ______ - kiti atsidūrė
jei pasiklausome ir vokiečių, lenkų, žydų ar kitų tautų grabų ir antrą kartą mari-šoka ir nušoka
tokius pranešimus, taip pat girdime, kad jie sakomi narni. kio ir iš užpakalio, pagal jau mirusio tnueno ir vai- peja kitaip žinoma kaip
gera vokiečių, lenkų ar kuria kita kalba. Tik musuose Dabartiniai Sovietų Są- reikalą, bet ar V. Rasteniui dino nekaltų avinėlių vaid- “trečio periodo” kapela, p - -. ...
taip nėra. Mes sakome, kad tai blogai. Bet dar blogiau, jungos vadovai, ilgus me- pritinka ir “apsimoka” taip menį. Komunistų spauda ir jų kai- Pru*eiko* >ts,nunim*‘
kad yra to nejaučiančių “visuomenės veikėjų”. tus garbinę Staliną ir kaitų šokinėti—pasvarstykime. Taip elgiasi ir dabarti- bėtojai tada visur ir nuolat Lietuvių komunistų spau-

T oki veikėją vienas mūsų korespondentas ir sumi- su juo vykdę pasauliui v. Rastenis nori pasakyti, niai Maskvos “ponai”. Ir Raitojo, jog kapitalizmas da praneša, kad “draugas 
Prūseika dabar rašo savo 
atsiminimus”.

Tegul jis neužmiršta ap-
kiti,_ ji nu- rašyti savo “odisėjas” iš

garsiosios
a. jį uaiiusi mažiausių ta, nėra kalta dėlkyšime, kad lietuvis radijo pranešėjas turi jausti 

reiga gerai lietuviškai kalbėti. Jei nemoka—turi 
simokyti. o jei tingi tą padaryti, tai neturi būti radijo nįekas 
pranešėju. Ir mums tas Stalino

Iš tų čia gimusiu lietuvių, kurie eidami į lietuvis- ku
ką visuomeninę veiklą stengiasi savo lietuvišką kalbą 
gerinti, mes nesityčiojame, tik raginame ir kitus jų pa
vyzdžiu sekti.

pa- ,, • j ‘ t-----------1 -----------z lrt’ HCIit uei po 1926 *uo ouau nusiplauti savo Andrulis ir
pa- klaid^- Kuo tas StaIino nie- m. gruodžio 17 d. pervei- knivinas rankas ir švariems grįauti

kiRireas pasibaigs, šiaudien smo\.est<)s vyriausybės po-saviesiems žmonėms ir ki-’ o ka šiandieną?‘“T0...
neeali pasakyti. litikos ir už jos darbus ne- «*"» pasirodyti. vf , tėj , Pradzi .
ims tas Stalino “grie- atsako, kad ji yra “cacka Gah būti suprantamos ir ‘-„„n Jai ini-J/i kelionei j Maskvą, kad pa-

skaičiavimas yra įdomu vaikas". Gi kaltininkai y» V. Rastemo ^Ungos,_ bet po'kito mokytų “Kremliaus tet...

A Ip z v a i g a

“sklokos” laiko-

Pradžioje Leonas ruošėsi 
Maskvą, kad pa- 

‘ Kremliaus tėtu
šius”. Bet užteko nuvykti išsekti, bet dar Įdomiau ste- A. Smetona ir iš dalies* J. ar jos būt* vaisingos? 

bėti, 
diktatui
Juk ir čia. lyg Maskvos pa- dienų vyriausybės 
vyzdžiu, norima kibti mi- papeikti * 
įusiam A. Smetonai i barz- ya

veiktais darbais

kas vyksta mūsiškių Tūbelis. Tai taip V. Rašte- Mes žiome, kad ir dabar- d^^tr^uo^ienu Chica?os ? New YorM
iros garbintojų eilėse, nis sako, kai norima anų tiniams Stalino niekinto- ®. . Chluščiovo “teziai” kelionė baigėsi. Dr. Petriką

da.
O KASJĮ TAIP GARBINO? kutiniojo karo vykdydamas 

Bimbos -Laisvė” Xr.61,‘Stalino Įsakytąją “čistką” 
duodama ištraukų iš “Prav- Kodėl nepasakė, kad Ni-
doj” paskelbto straipsnio kolai Bulganin pradėjo ~~ 
Stalino garbinimo? reiklu, vo karjerą Stalino 
rašo: 1 ėllėsev

“Stalinas, sako “Pravda“. bu- Stalino malone 
garbinamas kaip neturėtų aukštvbes.

Nesenai

nėra lengva pasitei- .
Paprasti žmonės jų j -

o jei bus reikalo nu-f* kl?us‘a Į?s bu'°‘ Maskvoj“’ elrbiniojT' kajm
■s da,h„,s pasagro, j la užtraukt! naują suk, -

« salyn

darbus Jarns 
sinti. vtilpo Maskvos “Prav- 

doje”—laikas ir mūsiškiams

įai \ ienybėje su- laj tada įr Tautininkų Są- ^kėte 
du tautininkai: M. įunoa bus “vienas iš veik-(,a1^’?” ir t. t. vieno

Chiuščiovai, Mikojanai ir Mums

naują
stalinizmas! šalyn 
asmens vadovybė! 
reikia kolektyvinės rį

jam pasakė: “Leonai, ne
būk glusas—iš Maskvos tu 
jau negrjši” . . .

Net šiandien, mūsų vy
riausybės prašomas, Leonas 
nenori važiuoti Į komunistų

vo
būti joks žmogų? 
turėdamas

o jis pats ne- Kodėl

pačių tautinm- snįu’\ 
Y. Rasteniu.

dabartine
Y. RasteniskadL t • v u c v "ePlimine; — sena. Žinoma, pakankamai kuklu- Stalino mylimasis Anastas negalėjo neatsiliepti 

kaltinimą, ir jis toj

. • |,AlDUIrtU II IldUlIIIlglčtU. UIS IH»S, Utį VIS Vienu S1UK5--------- z ------------- --------------------j------------- z
Rastemo elg-tik atsargiai tesikabina Į sa-toks. O juk mūsų tautinin- munizmo purvyne. Ir koks krascio sulų jam pasakė:

vo mirusio vado ir mokyto- kams ir tokio pasiteisinimo bandymas prisilaižyti tiems, “Prūseika, ar tai galimas 
A. Smetonos čiuprą, kaip nėra, nes Smetonos diktatu- . kuriuos mūsų komunistai daiktas? Buvai komunistas,i ta Jomo. nesistengė padrayti galą tai Mikojan Kaukaze 1922-23

praktikai... metais be pasigaillėjimoYv-- ••• . -----------------  ---------- —-<,--- v-------  -- ,, , ,. . . , -------- -r------ -- --
Aiškindama, kaip jo garbini- najkino Stalino nurodytus jo .-- •? ~ • I*T baus šeimininkai su Stalino dėlto nelygintina su Stalino Maskvos garbintojams da- daguosi tautiečių laikraštj”.

mas buvo pasidaręs visuotinas priešininkus? Ir ^uPra- tvarka. Jau patys vadų va r- bar jau leistina ne tik “ben- Tuos h. kitug žygdai.bius
ir visi atsiekimai skaitomi jo o ar nebūtu buvę reika- ‘ .• t?'„/rpiJLų ^ei)a al,y" ' Rasten*s dar nedrįsta dai labai skirtingi. Stalino ras fiontas , bet n sugy- pi-ūseiRa nepamiršo, galėtu
vadovybės pasėka. “Pravda” linga pasakyti,' kad Viačes- ‘ Tarno \train«nvw o,Ii™o AY Smet™os, vfefcfcn nuo vardas .PH«no;^?.\uvtV-™,°egZ1StenClja) aP,’aš>’t'i’ b*1 ar PS rašys?
tęsia: lav Molotov,

“Jis. kuriam stokavo asme- tas, nuošil’t___  _____ __ _
J'.iško kuklumo, nesulaikė glori- Hitleriu, kad dabartinis So- ?,el ^toJme^nriL 1?t1..11’ kur mes-švili, bet jis pasirinko Sta-rie šį Maskvos chameleonų kad reikia bernauti tiktai
fikavimo ir gyrimo, kuris tei- vietų Sąjungos “preziden- • žodžiu - U’ J1S Jau’ at,odo» M’a pasi-lino vardą). Tai kietas daik-posūki skaitys grynu pini-tiems, kurie iam apmoka
kiamas jam. bet juos rėmė ir tas” maršalas Klimentij Vo-‘ ‘ J ų’ ruošęs. Tą padarius, jis ma-tas. Smetona gi, kaip žino-lgu? »

senas Stalino' ”Ne LTS (Lietuvos Tautiniu-no, bus patogiau aukštyn iš-me, visuomet yra minkšta/ Dabar Islandija

pačioj ta daro ir dabartiniai Krem- ra savo neigiamybėmis vis s,era *r ugnimi spiaudė. dabar sklokin^nkas ir rė

plienas-‘staF, Sta- fu kapitalizmu. Nelaukite. Tas beprinci-
i pavarde Dzuga- Ar bus daug žioplių, ku- pinis vijurkas dar supranta, 
lis naši n n kn Sta-

j šių jo žodžių: r
skatino visokiais būdais“. rošolovas, senas Stalino! “Ne LTS (Lietuvos Tautinin-no, bus patogiau aukštyn iš-’me, visuomet yra minkšta,! ...

Kad Staliną visi garbino, draugas, buvo krašto apsau-ĮkM Sąjunga, žem.). o prezidento kelti “svarią’ tautininkų ji ir sugedusi tėra tik kartičpiauna savo marškiniu*
tas ir mažiems vaikams ži- gos ministeriu garsiojo ka- A- Smetonos ir ilgą laiką mi- vėliavą ir greta jos pačiamTaigi, jei jau mūsų tautinin-'

Tiihelirt atsistoti Taiti iulr čiondio Vai no “iiliattitnOe" kizit; iVaS
Netoli šiaurės rato yre ne- 

per vieni tie Chrušcio- maža sala, Islandija. J. A.
ir

noma, apie tai nėra reikalo riu valymo metu, kada tūks-inistrio pirmininko J. Tūbelio atsistoti. Taip juk šiandienai ne “plieninės”, bet . . . . . , . „ . , .
ir “Laisvei” plačiai kalbėti, tančiai karininkų buvo nu- vadovaujama vyriausybė M. daroma ir Sovietijoje. (“dviejų sijonų” diktatūros Y.31’ Mikojanai n kiti, kuine Valstybes ten tun savo lek
ios skaitytojams būtų buvę vartyti i kapus arba ištrem- Gc!zini° minimais laikais pla- pet aj. .. dkimiu ta Tau- va(Į° klausė ir jį nuo:s,.au ien i?” bazę.
kur kas idomiau ir naudin-ti: kad “Stalino akys ir au-!navo ir v-'kde Lietuvos vidaus tjnjnku Sąjungą su ios bu- nesulaikė, tai ko jie;r112 es C PeieĮtos savaites
Sriau žinok kodėl jį garbino sys” - Georgij Malenkov Tie ^"^Tai^ni Kaukazo razbai- nuUrim7 kariame K
visi. taigi ir tie. kurie šian-klusniai vykdė Stalino isa-sjbes vadf,va> *<*<* pareigose niaią generaliniais sekreto-dlen te,s,ntls ir vlsk4 ve,-stl . , seni RaUKazo razoai nutarimą kuname raiką- 
dien ant Stalino kupros pa- kymus sunaikinti visus, ku- buvo ne LTS i^liotiniai, ir . . kitais ume ant vieno vado pečių? I”1^°T’V^LT’I™33’ k£d A"1??*3 M*»uk’
siruošę šunis karti. Kodėl rie su juo nesutiko ir tt. į LTS jiems buvo ne instruktorė. X čiuje b y Sniu vra* **^08 atsiminkime, ‘e^a. V v k*nUS * 108 •
keldami Stalino klaidas ir Bimba be abejonės batui ~ tikrai riekuo'n^T’ kad Tautininką Sąjunga
vykdytus žiaurumus nepa- galėjęs daug daugiau pana- ;T‘ "srd'tr’la’- nW’ nur°- p,-aejta vasara “Sėios” va,dlno ,<tlk ryšininkės
aiškina, kas buvo jo pirmie- Mu dalvku paaiškbiti, bet įis vykdytojai. LTS (nors _ '**** ****

• ‘ 1 .... ir ‘paniurzgėdama') pri-ji padėjėjai. to nedaro. Kodėl?
Kodėl Bimba negalėjo Jis to negali dalyti, nes

paaiškinti, kad Nikita jis visuomet buvo ištikimas tos 
( hruščiovas. vadovaudamas Maskvos viešpačiams: kas 
l 'krainos žemės ūkio sukol-ten šeimininkavo, tam jis 
chozinimui. milionus ūki- tarnavo, ir ką jie liepė, tą 
ninku išskerdė ar išsiuntė į darė. Kaip jis gali šiandien 
Sibirą, kad jis kraujuje pa- ką sakyti prieš dabartinį

ugaytojai. negu jos nuro
dvmų 
kartai
ėmė ryšininkės 

v;
tuvos visuomenės shiogsnių. 
Politikos planavime ji buvo, 
geriausiu atveju, vienas iš vi
sos eilės veiksnių, bet ne vie
nintelė pagrindinė planuotoja.”

nes
nas

deportacijas ir krūvi- naujas koziris. Išmintingi 
“čistkas”. Mikojanas žmonės betgi žino, kad Is-* * o. ‘ » VAiflnipni vi\<xo • i aiivvjoiiao £inOt KIMI IS®žurnalas (Nr 7) mums pri- ™™^ “fP ?į‘Jbuvo tas, kuris 1922-23 me- landijoj veikia penktoji ko-

mme, ką Tautininką Sąjun- JL - j^! .„ n ''tais skerdė Kaukazo žmo- lona ir jos dėka ten yra ver-
<rns centro k-nmitot.e suomenes siuogsmų . Ji pa- C*a.;,HŽ^ jr nWeX"iu ue. ^ro komitetas ^S^E^^ines; Bulpaninas savo laiku dama ^mala. Su daugeliu
**vo biuleteny (apie 1932 vairft diktatflmjfkebn. ? i bu.vo slaptosios policijos pa- vadinamų liberalų yra

i5sky™s. žinoma, tau-lj.'"',,. MoIotova, 
numinniBu, dūrinki): visa spauda, ižsky!y“kjį{ MO,oto as

vaira diktatflms keliu ; blIVO dairiosios policijos pa- vadinamų liberalų .* V?s«» paries buvo uždą- >eW“a\ sekiojęs “kotre-bėda, kad po avies kailiu
w„ ivcliuctonienus ir išdavi- jie nemato komunistinio

ta

vima* jo 
vo, yra ir ture*

skandino Ukrainą ir po pas-savo “bosą” Chruščiovą?! i žinote, man ta V. Rašte-ii Tautininką Šąjuaffoe ido-j (Nukelta j 7 pusi.)

J“
tarėsi su vilko skūroe.

hm »aiifininin« k,iva oonoū ' vzmvvijos h i 11 e r intakais Nemato pavojaus nėi-us tautininkų, buto cenzu-dėl „krauju sucemel,taoto,;toBdlj, ..
vienybės”, kuri užsibaigė'

Is-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kanados naujienos WASHINGT0N, D. C.

MGNTREAL, ?. Q.

Keliame “Juozapinės
Juozapinės Montrealyje

rc&lyj, l>et ir kitur. Bėdai 
bių eilėse yra ir lietuvių

Lietuviukai per mėnesį 
tris kartus laimėjo

Gabrielis Rajeckas, 15
Bet pažiūrėjus j bendro- • aukštesnės mokyklos 

pelnus, matome, kadij^inys, per vieną mėnesį
Naujieji Pernai buvo 150/7 didesnis kurnėjo tris varžybas.

ateiviai, atvykusitji po pas- 1954 metais- ! . pirma jis laimėjo
kutinio karo, jas rado gra- Toronto nenori atsilikti y.^°s Amerikos /temoki a-
žiai minint D. L. K. Vytauto Montrealio miesto pramo- bav-r kal“etoi’ų. var‘ 
i..1llw> T^n ir naniie _-'lcnuea“° pi amo- zybas Vėliau jis laimėjoklube, len senieji n naujie nes gamyba 19o5 metais « ja: t t f Pnlnmhia” n«- 
ji sueidavo prie vieno stalo, buvo net visaie 200 milionu
išspręsdavo savo opius klau- dolerių didesnė, kaip To: 
simus. išlygindavo pasitai- lonto> statyba 150 milionų 
kančius nesklandumus, gra- didesnė už Toronto, 
žiai praleisdavo laiką.

vilto tradicinės.

metais “šv. Pran-

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

velės varžybas, o kovo 16 
d. j.is pasirodė geriausias 
kalbėtojas iš visų sostinės 
mokinių Amerikos Legiono

Detroito padangėje
Balio vakaras Rūpinasi garantijcm'.s

£ Balandžio 7 d., šešta- Vietos Balio skyrius gavo 
dieni, 7 \al. vak., Hispanos iš centro pranešimą, m*d 
Unidos (fcuv. lietuvių) na- dar trūksta 200 darbo ir bu
muose, W. Vernor Hw. ir to garantijų Europoje ^vve-

MES ŠITAIP ESAME SAUGOJAMI

Apačioje maton.t*. ka:p \ ėdamųjų bombų (guidvd mis- 
siles) NIKE batarejos sauso Amerikos miestus. Vidu
ry yra patys “smegenys’'. Ten tam reikalui išmokslin
ti kariai (žiūrėk \ir£utinį paveikslą) instrumentais 
gali pastebėti kiekvieną pasirodžiusį lėktuvą, tuoj duoti 
įsakymą NIKE kanuohv hatarejoms šauti ir kontro
liuoti jų pataikymus.

Mikšienės vadovauiaama ir turėtų, 
režisuojama scenos meno Baifo 
vaidintojų grupė suvaidins

skyriaus \ ainy na 
primena, kad detroitieeiai

Stasio Žemaičio 3 veiksmų Įuo reįkaiu įki šiol paiygin- 
kemediją Jaunikis iŠ Kau- įį mažai ka tėra padarę irpa-;

prašo pasiskubinti minėtas 
garantijas sudaryti, nes ter
minas baigiasi šių metų 
lucpiūčio 31 d.

P. E. Paurazienė mielai 
sutiko talkininkauti, uipil-

Hankrr.
Jos adresas: 17403 Qu'”vy

no .
Vaidins: B. Kotkienė, A.

Kilikevičiūtė. I. Laurinavi
čienė, D. Bacevičiūtė, A.
Parakauskas ir A. Jarašiū
nas.
Gros geras orkestras. Vai- 
gykloje bus lietuviškų vai- reikalingas
gių ir pavalgius atsigerti.

Bet yra sričių, kuriose iri paskelbtose varžybose. 
Toronto Montreali viršija.

imigrantų per
Šiais

ciskaus brolija” tokias „
“Juozapinės” surengė ir A. . ri *’1 - paskutinius 10 metų Toronir
V. parapijos šulėje, kur ir 
pagirkšnota, pasilinksminta 
ir r___
Aranauskas. Ir čia be svai- 'į11 H)eJa> 
galų, kad ir po altoriumi, Montreahs
Dievo namuose, gavėnios ^•'į'ra/'nnA ’ 
laiku, neapsieita. Kai kurie “,c ’
ir “plackutes” turėjo,

Po minėjimų rengėjai vis 
padėkoja dalyviams už as

Balandžio 10 d. tokios 
varžybos bus tarp Mary- 
land, Pennsylvanijos ir De-

,^a, .......u rPZftflAwbware aukštesniųjų moky-
pasveikinta kun. Juozas 0 Monrealis Žmo-|kjų mokiniy> Gal ir ten mū_

« kad 1980 meta*; tautietis išeis laimėtoju.' 
turės 3,200,000 J
o Toronto tik' šitos varžybos taip vyk

sta: reik pasakyti 10-12 mi 
Į nučių kalba ' kuriuo nors 
konstitucijos klausimu. Tai 
pasakius traukiamas burtas

Gyvas sveikatos 
draudimo klausimas

Tas klausimas gyvai svar-antros kalbos temai. Ji su-, 
silankymą ir parengimo pa- Stomas ne tfck federalinės žinoma šešetą minučių prieš; 
rėmimą. Deja, A. V. para-v y r i augybės sluoksniuose, kalbant. Antroji kalba trun-j 
pijos klebono pareigas ei- bet ir provincijų atatinka- ka 4-6 minutes. Tema bū-i 
nantis kun. Juozas A. to ne-mose įstaigose. Nors šie me-na apie vieną iš septynių ! 
padarė, bet sekmadienį, tai-tai yra rinkiminiai metai, Amerikos konstitucijos i 
gi ant rytojaus, kuomet da- Quebec’o provincijos vai- straipsnių arba vieno iš pen-’

Avė., Detroit 21, tek
Po vaidinimo bus šokiai. -3298. Ten galima pamaty-
Vakaro metu taip pat ** norinčių ir dar netm metų 

bus priimami rūbai ir ava- garantijų armėnu sąra a-, 
lyne tuose pat namuose A. P. P.
Pataiausko ir P. Vedeikos Sumažėjo
parduotuvėje “ Gaiva”. Automooiliu

Nėra reikalo čia aiškinti ()arbaį žymiai 
Balfo dirbamo darbo svar- Tas atsilieoė ir 
burna ir būtinumą visai vi- tjms;

1T ?•’ •?

darkai
fabrikuose 
sumažėjo, 

kitoms sri-
• vairus veisimui.nu

NEW HAVEN, CONN
kos, buvo išbarti už trukdy
mą gavėnios rimties ir gir
tuokliavimą.

Tai tikrai rimtas įspėji
mas “Šv. Pranciškaus bro
lijos” narėms, kad neuž
muštų savo pašaukimo, o 
dalyviams įspėjimas, kad 
Dievo namuose
vimui ne vieta.

netekimas

T . . .- . . , . Amerikos pilietybę, antruo-'Laba, iš palengvo juda ,r ju . j^tvmda^stfe ga-įLi 
skyrybų įstatymas. fiag ‘ '

Rajecko laimėjimus pa
mini didžioji Amerikos . 
spauda, jis gauna daug svei- glstei 
Hinimų iš žymių asmenų

J. Valeika

HARTFORD, CONN.

Vyrų choro koncertas
Frieš keletą mėnesių vy 

stant pirmoms choro repe- 
“šventojo” netekimą* ticijoms, buvo kalbama 

Stalino nuvainikavimas ir‘‘kada nors, bet dar negrei- jjetuv
Montrealio lietuvių, galvo-tal •• _
jančių pagal Maskvos iš Dabar jau tikra, kad 
mintį, tarpe įnešė daug ne- Hartfordo vyrų choras (pir- 
aišįkumų. Vieni pradeda mu vardu dar nepakrikšty- 
nuo tos vieros šalintis, antri tas), muz. J. Petkaičio ve- 
ieško kelių, kurie išvestų iš damas, gegužės mėn. 5 d., 
tu “namu nevalios

girtuoklia-

ietuvaite pasakoja 
kiečiui laikraštininkui

suomenei jį remti. Sakysiu skundžiasi j ablo^ėįu^a pa
tik: “Iki pamatymo Balfo dėtimi. Didėja bedarbių 

— =^--------= vakare . skaičius.
La'ma laikraštininkui pa O tame vakare pamatysi- 

pasakojo apie lietuvių vely- me, kaip tas jaunikis iš Važiuojame kad net dants 
ameri- kinius papročius, margučius, Kauno pasipils tai mūsų tarška

'New Kaviin Evpnintr Pp. ;.............. .......» mounes dieną,
, . . _ , .Pu~ priklausomybės

sę puslapio prirašė, ką jam

paprcc
•ir tt. Lietuvoj gegužės pir- provincijos 
ma sekmadieni švenčiama Išbučiuotai

vėjo ir tik vėjo 
kaimo dukrelei,

Miestui mieste

korespondentas
x ---------,jam vasario 16 d

pakvietimų kalbėti didelių i>aPasakojo Albertus .dag- vežjma 1941 
. amerikiečiu organzacijų su- nus kolegijos studentė Lai- 53.15 dienas ii 

"k" sirinkimuoše :rna danusaitytė. Straipsnis
žodžiu, jaunas lietuviu-! 

kas labai gražiai gaišina
lietuvių vardą. Laima iš Lietuvos (Ma- B- Leimcnas
-------------- riampolės) su tėvais pabė- Mieli, atnaujino

Įgo, kai rusai veržėsi i Lic- tą metams savo 
ituvą, į Ameriką ji atvyko E. Gleubiėienei. 
; prieš kelerius metus ir ap- Prancūzija, 
sigyveno Waterbury. čia ji

ma Janušaitytė.
•papuoštas ir didele Lai- 
Imos nuotrauka.

os ir

MIAMI, FLA.

Mums gaila šiauriečių

Mes čia džiaugiamės sau-j baigė aukštesniąją mokvkią 
žymiai 7:30 vai. vak., Capitol Avė. iės spinduliais ir apgailes-į ir dabar lanko New Haven 

vok iečiųbando vi- ir 339 Broad St. kampe . taujame tuos nelaiminguo-l kolegiją—mokosi 
prąneūzų kalbų.

švelniau, tretieji
siškai užsidaryti ir laukti, esančios mokyklos salėje kurie kenčia šaltį/vė-į n
kol naujųjų “šventųjų” eilės susirinks ir padainuos ke- jUS? audras ir skęsta sniege. L
nusistovės, nes tuomet bus lioliką dainų. Moterų okte- -y . . . . ? „
mažiau išlaidu keičiant tas atstovaus gražiajai pu- Įam.ngt, jau - me us
-abrozdus”. 'sei. Taip pat kelias solo dai- nepat,name audrų, Runos •

Kažin ar ne laikas būtų nas padainuos p. Jankaug^oltų. 
nusikratyti svetimo rūbo ir rizaitė.
grįžti vėl į savo tautiečių Antfąją prigra 
tarpą. Tad, vyiai, diąsmu gudarys vaišės ir šokiai.-,.,.
numeskite rūbą seną, kur) F f . anvi:nk:u i:p. Tikrai teisingai pasakius, ,_ rtai tioiao 11 apylinkių ne £ja Miami—pasaulio rejus: 

tuviai koncerto rengėjams Saulutė, spindi kiekvieną dieną, 
i nuoširdžiai talkininkauja, jj yra džiaugsmas mūsų kiek- 

Darbo fronte padėdami rengimo reikaluo-j vieno.!
Darbo frontas nors ir ne se ir jau dabar gausiai pirk

toks žiaurus, kaip praė- ck.mi bilietus, 
jusiais metais, riet nedar- Laukiam atsilankant!

Šiemet turėjome ypač daug 
lietuvių svečių iš įvairių vie- 

dalį tovių.

jums
mi.

užvilko žmones sveti-

bas jaučiamas ne tik Mont- Rengėjai

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michclsonicnė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingu patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Bro«dway So. Boetoa T7t Mase.

TVliami krantai, laukai gausingi, 
i Kas čia gyvena, yra laimingi, 
jčia nėra žiemos, medžiai ža-į 

liuoja,
•Visokiomis spalvomis gėlės mir

guoja. į
Brolių lietuvių daugel gyvena,! 
Yra laimingi jie taip sau mano.! 
Pilni gyvumo smarkiai dar-!

buojas.
Visokios grupės organizuojąs.

Piliečių Klubas senai gyvuoja. 
Kiekviena lietuvis juo pasidi

džiuoja.
Kurie nebuvot, aplankykit. 
Gamtos gražumą pamatykit,
Trumpai ar ilgai būsit.
Bet iŠ tikrųjų nesigailėsit.

J. Katkus

CLINTON, IND.

priklauso
esančios viešojo susisiekimo 

iiv toųj p«xv ’ pjieniones. Ju administraci’
paskelbimo šita mūsų Barborytė žino ja skundžiasi,’ kad labai su- 

žiauriųjų iš- savo kainą ir kad nekiekvie-mažėjo pajamos, bet ir tos 
m. birželio nas miesčioniukas pasipir- susisiekimo priemonės x ra 
tt. ' šęs gali ją paimti, čia mes labai piastos. šeštadieniais,

vis: rasime save, nes juk sekmadieniais ir vėlom va-
dovanu ,n‘es ViS* esam^ nevieną karaįs negali ju susilaukt^ 

- kartą pas tas užkurines tu- q važiuoti jais nėra 
iš Detroito, rėję daug nepasisekimų. kai nes auto'busai išgl 
prenumera Tad, vyrukai, susirinkime

-ešeriai Mrs. pagyventi jaunystės ir ža- 
Montlucon, bojo kaimo prisiminimais. am£jaus

Lietuvos p<xv n«jmotvciiY)aĮ7U1IIUVJ OilIIV 9

Užsakė “KELEIVI

Žinoma, kai kam bus ir

važiuodami taip 
visas puses, kad 

žmonas

luO-
ere.

šok'nėj i į 
senesnio 
stovėda-

mas negali išsiki t ti 1 . L
graudu, kad kiti nunešė tas kojų. 

V. Barės, W. Hano- užkurines, bet kurie jau 
tss., užsakė laikraštį esate vedę pasistenkite nors 

V/aker Endriunui, No. East- prie žmonų nepraviiįkti.i 
Mass. O ką detroitiečiams, ypač
—- --------------- . . detroitietėms papasakos

Barboros—tos u ž k u r i pė s

Mr 
.e r,

Išrinkime Nora Gugiene SLA iždininke

Ji gavo daugiausiai balsų nominacijose ir gnuna dau
giausiai halsų dabartiniuose rinkin i.»-e. -Jai -linkime už ją 
visi. nes ji bus geriausia mūsų Susi vien: j ūmu iždininkė

KOMITET \S NORAI GČGiENFi IŠRINKTI

M. L. B.

ATVYKSTA

Iš Vokietijos atvyksią
mama, palaikysiu paslapty- dailininkas Juozas Kamiu 
je. Bet ir tie nepaminėti— skas ir rengiasi atvykti įn

yra. šytojas Antanas Giedriu

Skaudus atsiminimas
7 JT”

Balandžio I d. suėjo 2 metai, kai mirė sutrukęs .60 me
tų PRANAS YL'ZftNAS, palikęs mus liūdinčius—žmon? 
Oną ir sūnų Krank.

Netekusi Tavęs, luuigus Pranai, man tie du metai buvo 
ilgesni už 20 metų. Juos išgyvenau didžiai nuliūdusi ir

ij nešiodama širdyje didelį skausmą-
1 žinau, kad Tu, brangus Pranai, jau nebegrįši pas mus, 

Tavęs vargai ir skausmai jau nebekankina. Tu ilsėki'. šio< 
šalies žemelėj amžinai.

Ilsėkis, mielasis, amžinai! Aš, Tavo nuliūdusi Onutė. Ta
vęs nepamiršiu ir ant Tavo kapo ašaromis gėles laistysiu, 
ko! pas Tave ateisiu.

Ona ir sūnus Yuzėnai

VTT-« T » T’t V'TTT,

Siunčiame vaistus Į Lietuvą
Dabar galima siųsti įvairius vaistu-; į l.ieluvą iki $50.00 ver 

tės be rusiško muito, jei kas atsiunčia iš Lietuvos nuo gydytojo 
receptą. Mūsų vaistinė siunčia streptomiciną. peniciliną, įvai
rius vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekmėmis.

Mes dykai supakuojame ir atliekame pasiuntimą tiems, kuri** h 
'pas mus perka vaistus. Už pusę svr.ro vaistų siuntimo kaina:' 
yra $1.30 laivu ir $2.30 oro paštu.

Visi skaitytojai rašykit man dėl platesnių informacijų.
Vytautas Skrinska

REGISTRUOTAS VAISTININKAS i

Mirė M. Bielevičius

Kovo 17 d. čia mirė “Ke
leivio” ilgametis skaityto
jas Mikas Bielevičius, gy
venęs 427 No. 7th Street* 26 KMly S^., Ideal Phnrmacy, Worccster, T®1. PL 3-4640

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Rcmkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruota vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medrkališkus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Mūsų vaistinė siunčia 
vaistus į Kanadą, į Pietų Amerikos kraš
tus į Vokietiją, į Lenkiją ir į Lietuvą. Visi 
“Keleivio” skaitytojai rašykit mums ravo 
sveikatos reikalais,
VYTAUTAS SKRINSKA

vaiattnAi savininkas
ir Notary Public

Idenl Pharmaev

ilisanesssaaaaaas

a
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Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 11, Balandžio 4, 1956

Kaip

j “progresyvieji” ir kaip sun- 
!ku buvę jų atsikratyti, bet 
pavykę ir dabar klubas esąs

------------------ i vėl lietuvių įstaiga.
i Visame pasaulyje priskaip netekusi savosios kalbos, jį New Yorko į Bermudų 
tome per 860 įvairiausių yra mirusi tauta. Norėdami saias plaukiau laivu. Ber- 
kalbų. Azijoje jų yra 153, išlaikyti savo tautos gyvybę, mudų salos yra Atlanto van- 
Afrikoje—114, Australijoje privalome branginti savo deny ne, 580 mylių į rytus 
ir Okeanijoj—117, Ameri- kalbą, už kurią mūsų prote- nu0‘ ję .Carolina valstijos 
koje—423 ir Europooje— viai tiek amžių kovojo. pakraščių, o iš New Yorko 
53 kalbos. P. B. iki tų salų yra 676 mylios.

Nevisos tos kalbos pašau------------------------ — Kelionė laivu tęsėsi 3 die-
lyje vienodai išsiplatinu- įrodei ūš k(indidūt(lSnas- Laivas labai patogiai
sios. Vienos jų galima iš- _____ Įrengtas, keleiviams apstu
girsti beveik visose pasaulio Pažįstami klausia, kodėl visokių pramogų: sporto 
dalyse, o kitos—tik maža-ag kandidatuoju i SLA gy-aikštelių, šokių salių, mau

Pasaulio kalbos

—Alou, Maiki! Ar žinai, 
kad šiandien aš galiu biskį 
pasigirti?

—Gal radai pinigų?
—Pinigu bus vėliau

me plote. , jdytojo-kvotė.io vietą,
žodžių gausumas kalbo- paj čia atsakysiu.

je rodo tautos kultūringu
mą. Yra tautų, kurių kalbą 
sudaro tik 400—500 žodžių.]
Pirmykščio žmogaus kalba 
buvo labai neturtinga žo
džiais ir paprasta. Jo kalbą 
palydėdavo visokie judesiai 
ir veido mimika. Keliauto
jai užtinka ir dabar žmonių, 
kurie patamsyje nesusikal
ba, nes nemato kalbančiojo 
žmogaus judėsiu. Su neby
liais susikalbame tik jude
siais. Prisižiūrėję Į šių laikų' 
kalbantį žmogų, pastebėsi-; 
me, kad ir jis kalbėdamas 
linkčioja galva, mostiguoja 
rankomis, o kartais prieš sa-' 
ve stovintį žmogų ir ranko- 

amuoias Moroni ap- mįs pabaksnoja. Tai papra- 
: monų prana- stumo pažymiai.

Trum- 4omasis baseinas, krutamu 
pareisiu teatras ir t. pan. 
Nubodžiauti negalėtum ir 
norėdamas. j

Sustojome didžiausioj sa
loj Hamilton mieste, pato
giai Įrengtame Bermudia-1 
nos viešbutyje, '

Bermudų salynas suside
da iš apie 360 Įvairaus dy
džio salų ir salelių, didžiau
sia jų turi 25 mylias ilgio 
ir 4 mylias pločio, bet žmo- moterį

NEHRU SAKO. KAI) ŠALTASIS KARAS ATSLŪGSTA

Indijos ministerių pirmininkas Javvahariar Nehru (de
šinėj) kalbasi su Hearslo laikraščiu vyr. redaktorių 
Wm. Randolph Hearst Jr.. ir jam sakė, kad komunistai 
keičia savo elgesį todėl. kad jie nebesitiki savo rankos 
uždėti ant viso pasaulio.

S L A rinkimai
e graži ir nešvari taktika

davė ją Adomui už 
nės gyvena tik 20-yje salų. draugę. Adomas ją pamatęs ta- 
Gyventojų salose iš viso rė: tai kaulas iš mano kaulu ir 
yra apie 40,000, daugumas kūnas is mano kuno’.
negrų. , I Taip ir šių dienų vyskupas Kovo 23 d. laidoje tauti-

Salos yra vulkaninės kil-mums išaiškino pirmosios mo- ninkų “Vienybė” rašo:
mės, klimatas karštas ir terš kilmę. Toks aiškinimas bū- g Trečiokas gavo

mo-
13 ™ »?““ atvykstant ~ ' Uoje priklauso N. G’ugient

mes. Klimatas Kaimas ir<.^...1:^ vu- „s Trečiokas g 
drėgnas. Gyventojai ve!- Jv tikęs.prieš šimtą ar daugiau piai;;šima; kad (SLA)
čiasi ankstyvųjų daržovių metG *** ne b diea’ kaoa . krona Chicagoje uogaus protavimas ir pažini- -f’d -uop^ v nišoje

' kėlu Jis atlUs Ku- . . .. . , 1CU piimu meni uvuai.it> iaz.iuuia
,1- i-.n.-o unV-n Patyrinėję kelias kalbas,, , -. G . Jmaiah rjii.e užkastą aukso *’ . J* , , . . , .’ ka, kad tai vietai tėra vie-aptarnav

11 hmitas lOKią Kny1 -. .’ , , nas kandidatas. Man tas įmonių
ke. o dabar aš galiu tau ap- ką rado. Taigi gali būti. kad godžiai tun daug bendrumo

vai-

kad Sčeslyvos 
Susaidė išrinko 

mane kasierium. Tik tu pa- 
mislyk. koks unaras! Buvo 
keli kandidatai, ale už ma
ne. seną davatkų generolą, 
balsavo dauguma.

—Kada tai buvo?
—Teisybę pasakius. Mai

ki. tas dar nebuvo, ale bus.
—Nesuprantu, tėve. kaip 

tu galėjai būti išrinktas iž
dininku. jei balsavimo dar 
nebuvo.

—Na. o kaip Trečiokas 
galėjo būti išrinktas SLA 
kasierium be balsavimo?

—-Jis dar nėra išrinktas, 
tėve.

—Kaip matau, tai

svečių-turistų, kurių čia su- pazengę- 
Mozė “rojaus" ir "Adomo

znaimyti,
Smerties

tas pats aniuolas 
ir Trečiokui pasakė, 
ta moterų kuopa b

Visų pirma man nepatin- važiuoja daug tūkstančių, kaulo laužvmo- istOriją gale-jo (t 
imu. Pra m O n ės jo pasisavinti iš egiptiečių ai 
tėra tik smulkių, kitų tų laikų tautų.

___  rr • primena Malino - Hitlerio- prekės įvežamos iš Angli- Daug vėlesniais laikais mo-~
Moroni Į1 giminingumo zy ų. Smetonos rinkimu būda. Ne ios, Amerikos ir Kanados, kydamas Kristus ‘-Adomo kau- 

kadg'y. !s JU savotiškai per-Borfu> kad SLA praktikoje Dai bininkai dirba 8 valan-lo laužymo” p •
alsuos už ?n \ 11 P1? ? ?a\° , a ta nedemokratiška tvarka Į- das ir gauna mažiausia $1 o atomo amžiuje t

dar yra gera kai kuriems žmo 
nėms. Ar tai ne keista?

Albertos Gyventojas

Stalino

rase savo įenybėj kad l,J tį įstojimo siraimo do
Trečiokas jau išrinktas. O ,OP?.S lautų J™ '"do-euio- - 
leisu * L 11 1

dauguma balsų pasisakė už
y. Trečioko) kandi

jami ą Susivienijimo iždi
ninko vietai.”

Tre
čiokas laimėjo tuoj kuopojnumnicju, •, . » i ,, , . . dar prieš kovo 23 d, nes tąta legenda vis ,. 1 .. . .

“Dil rHii-S**

gerai:

dieną žinia jau buvo iš- 
spausdinta "Vienybėje”.

Tuo tarpu iš Chicagos 
mums praneša, kad SLA

oku- J. Bermudez, kurio vardu
jau įsunktas, u ‘-į— vy'V^odTiuTai-mentus-blanĖus. lais reika- ir salos pavadintos. 1629 žu™ai;Vr?T šis‘numeris <iar olene 

taip. tai kodei as ne- pasitaiko laiS ka!beta ir nutarjma Pa' metais salas užėmė Anglija, įdomesnis ir įvairesnis. Ma; '
1 daryta net Susivienijimo kuriai jos ir šiandien te- labai

Gavau senai laukta “Darbo’

4- vi o AUUpVC Į7I bn-oui

it ti, kad Sčeslv- bos žodžiuose
patino straiusnuu:

ves Smerties Susaidė išrin-^'Ybių. Seimuose, bet viskas tebe-bepriklauso. Čia yra svarbi Liūdžiaus apie klerikalizmą, dr.
ko mane savo kasierium,. .s pnezastys stovi vietoje. Anglijos karo laivyno sto-J. Repečkos apie didvvriu ir ą

; ......... ' ------- o kad atsirado tiek daug kai- sugirgę daž. yy paskūtinioj(f pasau-nykštuku Lietuva, prof. J. Ka- Al *dle
nai kreipiasi i svetimtauti linio karo metu karo bazę minsko apie didįjį Vilniaus

nKis'i-iKkimu"dk ir"nebm“o'? yį atsirado tiek daug kai 
bų?

—Girtis tėvui niekas ne- Kada 
draudžia. Bet kai dėl
t<> ar.itioio 'pranašystės po- k-albė-in vi*»na kalba.

žmones 
šeimose

•iena

iune& gyvenu ®.rt. gydytoją, bet sirgimo blan-čia Įrengė ir J. Amerikosseimą’ dr- p- Aneevičiaus 
se, tada jie visi kaj vra tokie, kad svetini- Valstybės, o p'' v”’“' dr- A- <>armų. J. Kizmo
t,ano Iro iria I .01- * . . . . . 7 1

apie
apie

Maiki. neskaitai mūsų 
tišku uazietu.

L U.

lau-

-O ivas skaitai.
— .dan. vaike, žčacirka

,... .1...I >cl D.Uilto. 1 ;

rios priklauso p. Nora Gu-
susirinkimo dar ne

buvo. Jos susirinkimas ir 
baisavimas bus balandžio

galėtų kas tikėtis, kad 
mūsų tautininkui laužtųsi 
prie SLA iždo tokiais nešva- 
**ais būdais?

Tr' ^ Gena kalba. Lai- tautjs gydytojas-nemoka jų išnuomavo 99Pmetams. palikimus ir klimatą. J. Gim-
įieuoku.. tai iedviakul begant, seimos padide- už ild ti ir taria k,e; tJs Pef kelia§ di aišk buto ap,e L.etuvos vakarų sič

no, i .-Miaukti nhi ’kai&d uadidėiL žmo- i .'“T* gy<iyt0J?,’ K,ms v'su. "eapęuresi. teko A; tariu vi.,„nL
-.011 .mauku, mų skaičiui paaiciejus, zmo kiag >.nesamones> supranta, apžiūrėti tik Hamilton

< U f ’ UKlI

s gauna i vsia-
ves "Vienybę”, ba 
saliui.ą siunčia už dyką.

jis išskaitė?___T,- L-o-- ii r*, et

.ana1n

..

am i

n-saaite navatną 
Maiki. “Vienybė”ra-

i a; k i

. L

mek' 
a: T

go.-
r.'>pa. prie Kurios pri- 
o .Nora Gugienė. dau- 

• urna Iral-ų išrinko SI.A 
mmiemum Albiną Trečioką.

Tai ne tiesa. tėve. SLA 
iždininkas riar nėra išrink
tas. res rinkimai dai nepa
sibaigė.

—Ale jis. vaike, gavo 
daugumą toj kuopoj, kur 
Gugienė priklauso.

—Tai kodėl tėvas sakai, 
kad tai "navatna” žinia?

—Nu. tai kaipgi ne na
vatna? Apie šitą Trečioko 
laimėjimą Čikagos moterų 
kuopoj "Vienybė” parašė 
23 dieną morčiaus, o ų?s 
kuopos mitingas ir balsavi
mas turėjo būti dar tik 4 
dieną apriliaus. Čia, Maiki, 
ne tiktai navatna, ale sta
čiai cūdai.

—Tėve, aš čia nematau 
Nikiu "cūdu" ir jokio “na- 
vatnumo”.

—Tai ką tu matai?
- Aš matau tiktai melą.

—Vot. tau ir vėl melas! 
Jeigu tu tik kam netiki, tai 
jau raidavei ir melas! Bet 
i'idėl tu nepamislini, kad 

gali

1

kartais gali būti ir cūdai? 
Juk tu skaitai moksliškas 
knvgas. tai turbūt žinai.

noi

patariu visiems
ėmė skb-stvtis vieni nuo z-\ ‘ , -1 . *. . w , giems lietuviams skaityti Dai-palaukti, tė-dtu nutok jų kalba, beei ° \gydy‘°1U reU‘ .‘SV*’ 'I?—?1“

paskeloti tos oama iš kartų i kartas, kei- Tuos rejkaius sutvarkyti sto gatvės siauros, automo-,“Keleivio” administracijoj.
■čia S L A moterų tesi. Žmonės ėmė vartoti 
< balsavimo daviniai, daugiau Įrankių, pažino

.*•; mat •'•Sime.
.niurnas

su

SLA 175 kp. narys

NAUJI RAŠTAI
LAISVVĖS PROBLEMA, 

parašė Stasys Yla^ 246 pusk, 
kaina .$ 2, spaudė — Imma- 
eulata Press, ILF.I). 2, Put
nam, CConn.

ŽEZvIĖ DEGA, parašė J. 
Savickis, pirmoji dalis, 453 
pusk, gražiai Įrišta, kaina 

Kelei- $4.50. Išleido Terra (3333

yra gydytojo-kvotėjo narei- biliai mažučiai, Anglijoje 
gaminti, važiuojama kaire 
nuse. iA

Tuo pačiu laivu grįžome!

ga. Dr. D. Pilka.
kas yra daugiau daiktų ir atlikti 
Moroni, daugiau darbų, bei veik- yU() MonireallO

Frank Lavinskas 
Long Island City, N. Y.

1 r? _ vTdini™. Ju kataOs tol iki Bermudų salų ! Ncw York,. Iš čia gvįžda-, , »-p vadinimu. Ju kalba vis tui.'o.u. . pasivaktuok. lu.-. ‘ , ... . K.. teio naujais žodžiais. Ne-• V ’ (JI, • j r I o 111 Zk I *

Gerai parašė
Tikrai sveikintinos i.eono

mas užsukau į Waterbury,1 Mockevičiaus pastabos “Kelei- $4. 
Conn <riminin anlankvti ,'io Nr. 8 dėl vis labiau lini- So.

. melue

meu-.> 
! , • , 1-

»>/N

kad aniuolai -J” —— — Rai žiemos -?Jčiai de. Conn., giminių aplankyti.i'*10 j ™ labiau lim- So. Haisied St., Chicago 8,
" ne noliti-Na‘-ef aml .V,01?1 ..su s aa laužyt’’ mūsų oyvenan- Tatai kiau gerą dieną, kada ir prilipusių svetimybių, m.).

,asirodvs 'lazna'su,s't,kllO,eW!y‘l,a-ėi„ iiaurči su Lietuviu Klubas rengė savo1'”“ n rūdis LIETUVIŲ VASARIO 16
......... - daiktus ir veiksmus Ka“u;’ ’y’-^ ; selezj. Juk tikrai kai kas pa- GI A71JOS METRAI-

vardais. PavY-iu žiūrime i pietuose ‘■■•1 1 U prasčiausius lietuviškus sodžius tsio '.ofi tiusl kaina Euro-
gyvenančius ir, jei lik turi-daug, vaisęs gei-os, malo-,keida angli5kili,. ir kaIba iK, 1 >»• 126 Pusl-> kaln<* Luio 
me progos, patys ten snrun- niaį a’ įdomiai teko pasi-,raš0 tikru jovalu.

l7i»z/*rnn kėliau prasidėjo žmonių karne jr <ja žiema nu -kalbėti su senais ir naujais. Granma. granpa. berdepa- .
I [JI enilįu kraustymasis i naujas gy-sprendžiau pamatyti Ber- pažįstamais, teko pašokti su res, šiaurpares, granopenai jr Krašto Valdyba.

wa, ba jie 
Jeigu čia { 
.ai jau ne 
as. Ai beč

ciusi ___ ______ iraniuolas v , •i. -ft pavadino kitais 
al ’ Tuo būdu kalba keitėsi.pu

poje DM 1.50, kitur $ 0,75. 
berdepa- įleido P. L. B. Vokietijos

sprendžiau pamatyti
—;— ivenvietes, susidūrė su nau- mudu salas.
Lietuvos Bičių-Jais daiktais ir aplinkuma. jkf \ev Yorko važiavau 

liu Draugijos Kanados Cen-jRados vėl naujų pavadini- kartu su p> stasiuliene. Čia
JidZl ‘ŠIO

O y - i ’* autilyba skelbia skirian- mų. Prasidėjus karams, už-buvome Rvįesti Į Bronės ir 
1956 metais!kariautoiai atnešė savo kai-’-“z3vbinio 

akties
,dažnai jėga primetė ,arba iškilmes, 

turi būti is Mažosios Lietuyją sumaišė. Pavyzdžiui, vo- Tos iškilmės buvo tikrai 
vos gyvenimo, praeities irj kiečiai, nukariavę prūsus, gražios, bet anie jas jau

gražiomis tautietėmis. Gai 
Ia buvo skirtis.

P. Petronis

t pi eimją uz 19o6 metais;kariautojai atnešė savo kai-P,ano Spūdžiu' vedybinio . .
parašytą Mažąją Lietuvą bą ir papročius, kuriuos gyvenimo 25 metų sukakties Skaitytom 0018(11 
liečianti ve'kalą. v eikalas;dažnai iėira nrimetė .arba

\domas ir Ieva
Keistu dalykų pasitaiko net 

atomo am- 
Adomo ir 
už gryna

............................ V. Briz-
sytų ^pausemtos knygosįkenybių lietuviai garbingai teko svečiuotis i as Stilso-g>’s- Jis 14 d-
normalaus dydžio puslapių;išlaikė savo senąją, turtin-nu?< j)abar jie kartu su žen-‘<Drauge” rašo:
ir tinkamas versti Į svetimas!gą kalbą ir gi-ažius senolių tu yi-a Įsikūrę savose na- “žmonės kurdami legendas 
kalbas. i paliktus papročius, kuriais muose. Ju buto sienos nu-n« vienas nedrįso vaizduotėje

Jo 3 ekzemplioriai iki š. dabar net svetimieji gėrisi. kabinėtos puikiais pačios taiP toli s>ekti, kaip šventam 
gruodžio j5 d. reikia at- Bet dabar atsiranda lietu- šeimininkės pieštais paveik- Kašte minimi faktai kad Die- 

siųsti šiuo adresu: V. Pete-jvių, kurie lengvai to bran-Mais. vas rnatomu *?ūdu dalyvautų
515* Bourbonniere, gaus tautos turto išsižada,

, ‘ ...... nm
pirmųjų dviejų žmonių

ą.., » ... - žmonių vestuvėse.
6 Montreal One Ca 'Fčmai'nvdami ii n» manko < ‘ 1 du e, .1 lan . a- “pirmuoju tokiu faktu reikia Api. o. .vionticai, ųue., y a- išmainydami jį uz menka- teikienė. via muzike ir turi ,aikvt

J'if.n'ilii **invi 1 lt I fm * , i * a — • * . ko * .1 . • b suvedimą ir palaiminimą ben-J
I ienųjo> suma $1,000.00.; Kalba yra didžiausias kjek teko girdėti, yra auk-dram gyvenimui. Genezės knv-1 
I.a:neriam premija bus tautos junginys ir pagrin- štai vertinama. gos antrame skyriuje pasako

-Na ' ' )7 m. sausio 15 d. das. Su svetima kalba, sve- Iš J. Stilsono sužinojau, .iama kaip Adomui užmigus iš-
kNai: do< prijungimo prie timais papročiais kartu kaip Lietuvių Piliečių Klu-ėmė vieną jo kaulą, davė jam
L:et’’V(»s minėjimo metu. ateina nutautėjimas. Tauta, bą Brooklvne buvę apsėdę kūną, gyvybę ir taip sutvėręs

rait:^

t. t. ir t. t. nuolat girdime net 
iš pranešėjų lūpų. ir skaitome 
spaudoje.

Anis Rūkas 
Chicago, III.

Mes save vertiname pagal sa
vo pajėgumą ką nors padaryti, 
o kiti mus vertina pagal mūsų 
padarytus darbus.

Longfollow

1
LENGVAS HUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Re to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus nas siuvėją, pa? kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir ka»p jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Maaa.

uvuai.it
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Iš Pavergtos Lietuvos
Mirė Ripskiene Nesenai Lietuvą

Iš Sibiro gautomis patik- apki<1«‘ p“ak<,ja Į

slintomis žiniomis Krasno- Kitos pranešimu, pereitų 
jarsko Krašte mirė Monika metų gale Lietuvą apleidęs 
Litmonaitė - Ripskiene, 78 asmuo sako, kad didžiuo-! 
metų amžiaus, kilusi iš Bui- šiuose Lietuvos miestuose 
vydžių kaimo, Joniškio vai- rusų esama apie trtčdalį. i 
sčiaus. Vilniuje rusų galima

Ji buvo ištremia i Sibirą skait?'ti įki 3.5,‘Mbe ka,'i“°- 
rusams okupavus Lietuva n?e,1“>. bet įskaitant jų ka- 
antrąjj kartą. n« seimas , o Klaipėdoje

pušų esą iki 40%. Mazes- 
Vėlionės duktė Pranė Rip niuose miestuose i*usų bus 

skytė čivinskienė ir sūnus gal tik keli procentai, o ki-' 
Juozas Ripskis taip pat yra tur dar mažiau.
Sibire. Velionės kili trys Lietuviškai turi mokytis 
sūnūs: Antanas, Vytautas py‘rusai. Vieni jų tą daro 
ir Aleksas su savo šeimomis nenorėdami, bet yra ir jau 
gyvena Chicagoje. .'gerai lietuviškai išmokusių.1

Ilsėkis, Mama, žiauraus; Susirašinėjimas įstaigose 
likimo apvilta, žvarbaus Si-ijr įmonėse pareina nuo to, 
biro žemėje, nes Tavo sva-; kokios rūšies ji yra. Saky- 
jotasis tikslas, amžino po-sjm, geležinkeliuose ir pašte 
ilsio vieta, buvo salia savo reikia būtinai mokėti msiš- 

į-usų

DAKTARAS MUITE VYKSTA I JAPONIJĄ

Garsus širdies ligų žinovas dr. Paul White su žmona 
vyksta i Japoniją tyrinėti, kudėl ten žmonės mažai te- 
serga širdies ligomis-

tins. Tas juokiamasi reikia 
priešingai“ suprasti: žinome, 
kad į darbą pavėlavęs griež-, 
tai įspėjamas valdžios pa
reigūno, o iš trecio kaito 
atiduodamas teismui bau
sti net ligi ištrėmimo iš sa
vo krašto. Apskritai, Lietu-

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

PAS MORMONUS
, , , , , . . . Alane visada domino mormonizmas, todėl prikal

toje c a ai, a< ie , tuoj bjnau savo “kompaniją” padarvti ekskursija Utah val-
teismas ar stačiai policinė at,Jon\ kui; ^vena mo,monal: uzs.brczum musų
bausmė be jokio teismo. keliones planui ji buvo truputį is kelio, vistiek nuvazia-

vom. Ir buvom tuo žygiu labai patenkinti, ypač aš. 
IJūdnos dainos , Tiesa, pats kraštas tenai nėra labai žavingas: pasi-

Vilniaus radijas dabar šiaušęs didelių kalnų čiukurais, augmenija menka, di-
pradėjo į laisvąjį pasaulį jejj žemės plotai stovi tyrais, o jei kur yra dirbamos

• i• ♦ * ,. — j * i • žemės, ta vra dirbtinai drėkinama. Bet užtat labai įdo-sias lietuvių liūdnąsias dai- , .. ,. . ,,-A . , ,, mu buvo pažinti to krašto gvventojus, mormonus,nas, tuo budu nejučia skelb- 1 J
'damas pasauliui, kad Lie- . Kas yra mormonai?Iš kur jie atsirado? Kokia jų 
tuvos žmonėms gyvenimas istorija? Ar jie katalikai, protestonai, žydai ar kitokie?

'tebesunkėja. Aš stengiausi gauti šitais klausimais informacijų iš
Kariuomenės prievolė į pirmos rankos, ir dabar mėginsiu surinktomis žiniomis 

! pasidalinti su “Keleivio” skaityto jais.
Ją Lietuvos jaunimas pri-'

! verstas atlikti ne Lietuvoje, Visų pirma reikia pasakyti, kad mormonai nevadi-
CimtncišiC 7P111PC atOarcini bet toliausiose Rusijos vie! na ™"ais’ noreir nepyksta. jeigu kas juos taipUlUIlVoluO AvlIlCa <UC<Hol<U tose visiškai tarp svetimųjų, Pavadina. Jie patys skaito save vėlesniųjų laikų sven-

nes rusų valdžia nepasitiki taisiais”, arba stačiai “šventaisiais” tsamt.sk
ijų laikų 

(saints).
Iškirto miškus limetrus nepastatyta ir, an- ir pavergtųjų tautų jauni- Savo valstijai jie turi net du pavadinimu, tik ne

kerta-tra’ ta bažnyčia didelė mū-mu, nebekalbant apie ne-Utah, bet Zion ir Desert. Net ir jų 
a Ru_ line jau seniai, dar caro lai-priklausomos Lietuvos gy-plačiausia čia skaitomas dienraštis 

................................. . f . • • siia ir tai žinom- Bet‘kaip kais buvo Pastatyta ir te-venimą mačiusiems senes- News”.
. dar .'tėra esmine kliūtimi sumaniai tokie fakta, pra Pačiam M

Mirė Jurkiene darbui gauti. nešami: “Pas mus dabar ti-^^P0 karo da*
Pernai gegužės mėnesį; Vietinėse įstaigose ar Kra kultūra. Atsimenat,

•Jur-Žmonėse knygos ir doku-

vyro Stanislovo Kalnelio kai. Bet šiaip kitur Miškai Lietuvoje
kapinių lengvoje žemeleje. kalbos mokėjimas, kaip to mi ir gabenami i tolimą

mies- muosius žmones 
neatsi-

mire
gegužes t 

rašytojo Povilo
kaus motina. P. Jurkus yra mentai rašomi lietuviškai 
Amerikoje ir

laznvcios organas, 
vadinasi “Desert

Kasdieniniame gyvenime- tie “šventieji” atrodo 
gana praktiški ir tvarkingi žmonės. Jų miestai švai*ūs 

ir iš b Pavyzdin&ai suplanuoti. Salt Lake City gatvės pla- 
j. kad tarp K. ir AI. miestelių Trūksta net kamuolių Rusijos "^-įgabentųjų kol- ^*os *r ^es*os* Jos e*na skersai ir išilgai miesto, ir ne
išbuvo 8 kilometrai ir M. Vaikams ir mokiniams chozininkų. Bet jie šoka suPolitikierių ar šventųjų vardais pavadintos, bet

Klumpakojis
Jis dabar šokamas

suzy-
dirba nors pasitaiko ir mišrių. miestelio bažnyčios nešima- lrūksta net futboių> nors savomis katiušomis, o lie- mėtos numeriais. Žmogus čia nepakirs, kad ir norėtų.

Kauno gatvėse kalbant tė: o ciabar bažnyčia nuo K. ,usai bolševikai ir giriasi tuviai su lietuvaitėmis. Lie- Mormonai labai daug svarbos skil ia švietimui, mok- 
•ietuviškai girdėti daugiau miestelio kaip ant demo. SpOrtu Mokiniai labai tuviai ir jaunieji nori skir-sias pas juos yra visiems privalomas ii pas juos yra ge- 
negu rusiškai. Kolchozuose Čia jau bažnyčia pastaąta . ’0j0gaj apSįtaisę ir neturi ge-tis nuo svetimųjų. Rusiški rai išmokslintų žmonių. Juk ir dabartinis -Jungtinių Val- 

- . viskas vedama tik lietuvis- ai»b »ieia $upia$i apavo paįp pat ir šokiai lietuviuose neprigyja. stybiu iždo sekretorius Humphrey, laikomas gabiausiu
Kipras Petrauskas Lietu- kai. ii’ ir-išb^ėję> kaiP. ir ^vai. Rusu kariai 'finansininku Amerikoje, yra mormonas.

vos operos įkūrimo 3o metų Atėjūnai rusai yra vadi-JV m e.t ų b J ^.'Atėjūnų vaikai yra privile- . Mormonu gyvenamoji teritorija vra daug platesnė
gijuotos padėties. Užtat «he Lietuvoje (čia lietu- 
lietuviu

dabar
„Darbininko” i etlaRcijoj.

K. Petrauskas kviečia 
teatralus grįžti

8 ki-sukakties proga rusų lei- narni “vyresniais broliais” stas ir nieko per tuos 
džiamame VUž grįžimą į ir “vyresniosiomis sesei i-
tėvynę” laikraštuke kviečia mis”. Dažnai, kai toks atė- resnis broli, gali pats c.au
dainininkus grįžti “į tėvy- jūnas pradeda komanduoti, giau padirbėti ir mums gra- ta, ir jie negali būti 

pantams palankūs.nę kūrybiniam darbui”. tai jam atkertama: “Tu, vy-zų pavyzdi duoti".

Paleckis buvęs Indijoj
Lietuvos komunistinė

SENAS KAREIVIS MATUTI' 
paraše Jurtris Jankes. Paša;

mas apie nepaprastą žemaitį, kui s 
daug nuostabių dal; kų padarė. Ui; 
nepadarė vieno, kurį tikrai 
padaryti. 237 psi. Kaina ...
NAKTYS KARALIŠKI UOSE

Dovydėno apysaka a: ie jaunuolių įas, 
perjryvetiimus šienapiūteje. 1<>S pus- |^a;na

SKAITYKITE

Verti r
lė

lė” J. Paieckis dalyvavęs 
Tarpparlamentinės Sąjun-

AS NETIKIU { DIEV
KT'“ųk.ku™..kteiS:gale .'yko

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro-'Delhi. 
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 

turt-jo ej;jes. Kietais viršeliais, 467 pusią- BllVO Šalta
. . $3. piai, kaina .......................................$4
Liūdo PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- Bu'.O tetai 

novelių rinkinys, 155 psl.; įiema 
$1.50.!

Vžaikai. mokiniai viai kariai nelaikomi) yra negu Utah valstija Jie turi gerai organizuotu bend įmo
- . , . „.o o t < u;.-t i meniu Arizonoj, Wyoming ir Idaho valstijose,neteisybę gerai supran- taiP Pat izoliuos, atskilti - . ... . .

oku- nuo gyventoju, kaip kad ir Politiniu žvilgsniu jie yia įepubukonai, tik stipt us 
ankstesnėje rusų bolševikų izoliacininkai. Jie priešingi aukoti Amerikos žmonių 
okupacijoje, atsimenat, bū-kraują ir turtus svetimų valstybių interesams. Todėl da- 
clavo. Mat, ir rusų kariuo- baltinis Utah valstijos gubernatorius atsisakė ir mokes- 
menė tam tikras karinis kol-čius mokėti federalinei valdžiai, kuri eikvoja šios ša- 

Tas esą

Tebera dvarysta
_ , 1 • t‘1 J K 1x1111 L11V1 ds t\dl Iltis r.Ul LIUfi I!1V1\.CL1 IVUeldlltlVl \<tntz.ltll, !\Ull

Daoar tokia pat, tik da\b- cbozas, turįs būti atjungtas lies gyventojų pinigus svetimiems kraštams
Ol “'lStiJ7va^OS}h^^’nuo vis°kil-i P»vfetri«> nepa' Prieiga Amerikos konstitucijai,

!gos vykdomojo komiteto 0 1 au c • ^bau.Ja“ geidaujamųjų įtakų ir sun-
svąJposėdžiuose, kurie lapkričio va) pasunkėjusi. Jos siste-kįog gyVenjmo tikrovės: ru-

Indi ios

šalta
menko

sostinėj n‘a kolchozai, arba kolū
kiai, tai yra
arba bendrieji ūkiai, ir 
sovehozai, arba tarybiniai,

Krikščionys, bet kryžiaus nepripažįsta

kolektvviniai Sl^ ka,"Ys *ul'i maudytis po-' Mormonai laiko save tikraisiais krikščionims, ta- 
ii ūkiai ir ’ ^t!aaklI meluose, aklinai nuo čiaus kiyžiaus nepripažįsta. Katalikus ir protestonus

sovenozai, aroa tarybiniai, ^vo°kafaiTOėi° i^tab/'nat jie Vadi"a PakI-vdėliais’ kurie lluk‘ -P° tikrojo Kri- 
iv ilga tai yra valdiniai, ūkiai, ku- įklai panaudojamas ‘ekPal. Tik mormoniz-
apavo nų nedaug tėra. Žmonėms.-__  V___ ... ___ mas esąs gryna ir tikroji krikscionvoe, nes įsteigtiDėl tiems žmonėms ar tiems

KNYGA, M. •\ij_ ..uųga siu uiunų mausimauib supras
chelsonienės parašyta; 250 Įvairių '*• Kama .......................................50c

receptu, 132 pus!. Kama ... .$1.25, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa* 
KAS BUS, KAS NEBUS. BET ŽE- ’asė E. Vandervelde, vertė Vardū-

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Srao- 1}as- Kaina .....................................Mc
jjos įdomus aprašymas, kaip a.l'>!.i- L1EIU\1Ų KAi.BOS ISTORIJA. 
Mažrimas 1S12 metai iš Viekšnių į Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kaųną nusikraustė ir Napoleoną re- lis šiuo klausimu veikalas. Kai
tėjo—jr kas iš to iščio. Kaina > 2.50 na ..................................... ............. $3.0v
CEZARIS, M irki' .lestiiiė'o romėną.-, TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.: RUSIJĄ, arba komunistų diktatū-
18$ puslapiai, kaina ..........................S2 ra faktu šviesoje. Trumpa bolaefiz-
CEZARIS, ūitrko Jei : t ■ <j rom.tna.-.! mo istorija ir valdymo praktika. Iš

vertė A. K. Puida. Antroji dalis, i >i daug medžiagos. 96 puslapiai 
211 psl. Kaina ........................... $2. j
CEZARIS, Mirko Jelusivo romanas, 

vertė A. K. Puida. Tre-ieji dali-.;

sušalo, taip pat daug smul- baudžiauninkas. Šitokia 
kiųjų gyvulių. Žmonėms ru- darbo sistema yra visoje 
sų valdžia nepakankamai Tarybų Rusijoje, taigi ir 
kuro duoda, ir to nebuvo pavergtame Pabaltijy: Lie-

gryna ir tikroji Krikščionybe, nes įsteigta pa
ties Dievo nurodymais.

Vieną rytą mes visi keturi nuvykome jų taberna- 
kulin, kur turėjo būti paskaita turistams apie mormonus, 

i Tabernakuliu pas juos vadinasi salė, kur būna skaito
mos paskaitos, gieda chorai, groja vargonai ir t. t. Tai 
yra lyg ir apyšventė vieta. Ji stovi dideliame švento-TARPININKAVO

Keleivio” prietelius C. K. r^uje» kur stov* *r didžioji mormonų šventovė (temple).
------- .. vv, -Ri-pyp is Miami Fla nii- Šventorius aptvertas aukšta mūrine siena ir užima visątvarkingai pristatinėjama, tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. ls> Pilami, ria., pu J ........................................
Šią žiemą didelis žmonių Juokiamazi!
mirimas buvo Lietuvoje, o

istorinių pamin-prenumerata savo Salt Lake City aikštę. Tenai yra daug 
kaimyno Walter'kių, mormonų kovų muziejus ir t. t.

iš Kenosha, Wis. Mums tenai nuvykus, vienas mormonų vyskupas 
nėms ir pinigų didelis ba-tuvos praneša, kad iš jos’C. K. Braze kaidaise gy-. jau kalbėjo į susirinkusius turistus. Jisai aiškino, ką reiš- 
das. Visuotinis* skurdas viskolchozininkai juokia-veno VVisconsin valstijoje, kia tenai pastatyti paminklai. kai;> mormonai tvarkosi 

Žmonės nasidare sk P I darbą pevėluoja, kur senas “Keleivio” skai-įir kaip jie rūpinasi mažiau laimingais savo organiza-

gerų vaistų nėra, kaip žmo-

siuntė 
buvusio

Jauna mergaitė iš Lie- Papoll
kaina ,50i
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- flideifl 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu$2'iki^iena^n))e«kaitX Ka.nu Vi^ abejingi viskam, kaip ir vi-»- taip esą su visais pavė-tytojas W. Papoll turi pasi- cijos nariais. Baigdamas jisai pasisiūlė atsakinėti į pa-

soje Tarybų Rusijoj, betgi luotojais, o i darbą reikią statęs gražioje apylinkėje 
nepamesdami vilties gėrės- kasdien eiti anksti rytą lig namus. W. Papoll taip pat 
niu dienu susilaukti. vakaro dirbti net 5 kilome- užsisakė kalendorių.
B. Sruoga—bolševikas

MILŽlNO PAUNKS.ME. Balio Sru°- & A K
gos trilogiška Uloi ijo kronika.! SfcMZMAS. I agal K. Kauta*

173 pusi., .laUlis fo,.aulas, ge.a naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
poĮ.icra. Kaina ...........................S2.50 Klausimu knygute. Raina ........... 2oc
KON-TIKI. Thor II,y;u.L.Ll aprasy-H^’į*5s/ voVeJE^Die^yr^U 

mas nepaprastos sesių vyrų l.c Ii;,-, » ..

skaitės straipsnį “Baly

klausimus, jei kas nori kokių paaiškinimų. Čia buvo 
man kaip tik gera proga gauti kai kurių informacijų. 
Todėi ir paklausiau:

Jeigu mormonai yra tikrieji krikščionvs, tai kodėl 
čia niekur nesimato kryžiaus, kuris yra krikščionybės 

i simbolis?
Atsakymas buvo toks, kad mormonai negarbina ir 

nepripažįsta jokių simbolių: jie garbina tiktai Kristų ir 
j jo mokslą. Kryžius gi neturi su Kristumi nieko bendra. 
|Per 300 metų po tariamos Kristaus mirties niekas apie 
i kryžių nekalbėjo ir, atrodo, niekas apie tokį dalyką ne- 
!žinojo. Kryžius buvo išgalvotas tiktai po 300 metų ir 
i jis turi tokią pat prasmę, kaip ir kitos išgalvotos prie
monės žmonių dvasiai slėgti, būtent: varpų gaudimas, 
dūmų smilkimas, keista kunigų apranga, rankų kilnoji
mas, žvanguliais skambinimas, gaivu prie žemės lenki
mas ir t. t. Mormonai šitokių burtų nevartoja, nes ir 
Kristus jų nevartojo. Jų kunigai apsirengę paprastom 
drapanom, be raguotų kepurių ir be jokių blizgučių.

(Bus slaugiau)
S. Michelsonas

ma
li ors

Lietuvoje leidžiamo laikraš
čio, išspausdino V. Zaboi-

24i» pusi. Kama ...........................$2.oo
MIRUSIOS SIELOS. 51. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2iK) pusi. Kaina.—$3.25 
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės

parašytos indų ir kitų tolimųjų i _
tautų legendos. 220 pusi. Kai- DEL LA1SYOS LIETUVOS.
na ...................................................$2.501 vos socialdemokratų raštai dėl bol—
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigobevikų okupacijos ir teroro Lietuvo- Į sutiko rašytojas larVOŲ Val*

džios atkūrimą Lietuvoje 
1940 metais”. Ir bendrai 
visas stiaipsnis parašytas 
taip, lyg mūsų garsusis pu- 

ir dramaturgas būtu

, • • • $3.5C*
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai
<ako mokslas. Kaina .................. 25c

Lietu-
Sruoga", kuriame skaitom 

“Su dideliu džiaugsmu

M. Valadkos parašyta knyga, 2>(Lje. Kaina ................ ........... ..........2oc
nusl. Kaina ...............................>2.5.»i BARA BAS. Paėr Lagerkvist’o isto-
2EMAITCS RAŠTAI. Gar siosios. rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio- 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu nvbės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sn ra- Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
švtojos paveiksiu. 12$ puslapiai.; premiją. Kaina ...........................$2.25švtojos paveikslu. 12s puslapiai.| premiją.
kaina ................................................. -30c ANOJ PUSĖJ EŽERO,
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS! Andriu^

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa-! /- 7 ' ' ” 'Ti vo ! biivpe: hnK:Pvikišk-a< raivtnveikslų, 225 pusi., gerame popieiyie. i apysakos. 100 psl. Raina .... $l,^.ĮnUVęS DO.>e\ .KlMvd> ia>VtO- 
Kaina ...................................TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis.; jas.
An5,S.ng‘i’ kall'i‘sJdrūs vaizSV. ^gas romanas. 210 psl. Kie-į žinODUl, kas
150 pusi. Kaina kietais viršeliais ^2,'tais viršeliais. Kaina .............. S». jjyJp.jvų
minkštais viršeliais ...................PER KLAUSUČIŲ ULYTCLĘ, pa- *
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ia-- , h;(,as n„Vvdėnas, įdomi poetą. BulĮ Si Uogą paZlllOJO 

P»rašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
Amerikos lietuviams.
Kaina 
JUOZAS 

Kaukaz.čręs Rusijos diktatorių.

paraše 
trumpos

Pul-
lyrinės' ^ta>

bolševikams 
meluoti, bet kas

lu pusią; i j. rpysaka. I7fi psl. Kaina .... $2.20. n- jO pastUS skaitė, tllS Ži
lina .............................................šuo s<>( ializmo TEORIJA. Trumpai kad lis nieko bendro $11IOZAS STALINAS, arba katp ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- A( '<-11(110 MI
Kaukazo razbainiokas buvo pesida- suomeres santvarka ir kodėl ji dar onlSC\le.<11S niekados Detll-

Raina . ,25c keisis. Kaina ...............................’^llėjo, kad jis dėl SHVO kail‘
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: daus liežuvio per plauką

KELEIVIS negavo ir Sibiro darbo sto-
636 Ea*t Broadway So. Boston 27, Mas*.jvyklų malonumų paragauti.^

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI

'Keleivio99 Kalendorių 1956 Metams
“Keleivis” jau išleido didelį, 10d puslapių ka

lendorių 1956 metams. Kalendorius jau yra at
spausdintas ir siunčiamas visiems užsisakiusiems. 
Kaina 5d centų.

Kaip kasmet, taip ir 1956 metų kalendoriuje 
skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, Įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę dalį su bažnytiniais 
ir tautiškais vardais.

Dabar pats laikas kalendorių užsisakyti. Ka
lendorius bus pasiųstas tuoj pat, kaip tik gausime 
užsakymą.

“Keleivio” kalendoriaus kaina nesikeičia, ji kaip 
buvo taip ir lieka 50 centų. Užsakymus ir pinigus 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivi*”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

«i

Nesakyk, 
<iu. K.

kad duosiu. bet Diena pirk 
po mirties

Goethe
-o-

!i
Ir gaidys drąsus, kada valia- Gera? 

jgo llrlli.tl,.. Įlotas.
JUIUUs

vakare, moteri

Rytiečiai

arklys visada pahal-

Arabai

tsamt.sk
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Mo teru Skyrius
Ii „

Kas daugiau pletkauja
Jei kils staiga jumis pa- savo liežuvi suvaldo, tokie 

klaustu, kas daugiau piet- nesigiria savo pergyveni-
kauja. vyrai ar 
jūs be abejonės 
mėt. kad moterys

moterys, mais ir 
pasakytu- tenmis.

kumeliniais su mu

lki tru as manau, 
blogas įpro- 
kita žmogų,

įmausiu moterų žurnalų . ^uf' lesti ji iš bioįos 
Conipanioii-. tu- Rai kulįe žmong5

nntis kelis milionus etauty- ; . . • kft kai.
Lėti. kad jie be pietkų ir 
plepalų negali gyventi.
Veik visi pastebėjom, kad 
tie, kurie mėgsta pletkus. 
apie save nepasakoja: jie 
liežuviu mala tik apie ki
tus.

Pletkininkų yra vyrų ir 
moterų, bet aš manau, kad . 
vyrų pletkai yra daug pavo 
jingesni. Jie pletkauja apie 
moteris, pajuokia jas. giria
si nebūtais laimėjimais ir 
pasakoja apie motei-ų elge
sį, išlauždami faktus iš pir-

piai staoteleKun ir pažiurę- - ,
ako vienas iš žy A 
moterų

Kim. ka

tojų.

Asmeniškai

tis
yra laoai 

apkalbėti

Tas žurnalas užkinkė sa
vo reporterius, kad jie 
klausimą pastudijuotų ir 
faktus paskelbtų žurnale.
Žurnalo reporterių esama 
visose Amerikos valstijose, 
ir po kelių metų minėjimo 
štai ką jie pranešė: vyrai 
tiek pat pletkauja, kiek mo
terys. (Beje, neužmirškime, 
kad tokius raportus paskel
bė vyrai. ne moterys i.

Vienas reporteris iš Flo
ridos sako. kad nors mote- 
lys plakuoją. tet jų piet- Ž[Q Xo,s da,,a 
kai nepavojingi. Gi vytų boms netiki 

daug

! .U OS JIS NEKREIPIA DĖMESIO

Filmu aktoriaus McDonald Carey 10 savaičių sūnus ne- 
••reipia dėmesio i ji pirmą kartą filmuojančius fotogra
fus. Jis būdamas laimingas mamos Betty rankose, žiū
ri į savo tėvą ir šypsosi.

sipratimas ir 
socializmas”.

Po šituo atsišaukimu pa
sirašė Nina Andersen. pir- 

įmininkė ir Mary Sarau, se- 
i kretorė.

demokratinis LAZDYNŲ PELĖDA

SENIS
vaikųLinksta, krypsta žila galva, šypso senis . 

globoje kas nekait seneliui . . .
Prasnūdo senis,—ot, piktybė viršų paėmė! Žmonės 

ir vėl ima genis rožančių 
yželi pabučiavo, persižegnojo ir vėl iš naujo pradės. 

c ū „ j Q .. Kaži kas troboje subraškėjo, ki-uptelėjo senis, Įėjo.
išaiškino nt-iežasti, ko-!zval«oi‘- ° “a kamln0 ve-l?s ba sklna' . , u .
kai kuiie Vaikai liepa . . .**> !.ka™na-- Pakele Sakų-mesa kyboja:

Liūi'kiio
' • v meldžiasi, o aš miegu sau!ligos vnezasizs- Krvz<

U
vice 
dėl
kenčia pieno. Tai yra pieno 
liga, o gal būtų tiksliau— r;us traukte traukia. 

Iliea prieš pieną. —Kad taip šmotelį

dešros, lašiniai, kumpiai, net seilės ėmė drykti, o vidu- 

nedidoką atsipiovus, rasit.prieš pieną.
Vaikai, kurie

liga, dažnai miršta neuzau-, . . , .
gę: o jeigu išlieka gyvi, tai saK-vte sako,—kieno tai visa, kas čionai amželi visą
apanka dėl išsivysčiusio! Rusėjo?
katarakto, arba užauga sil-- —Piktybė!—mąsto senis,—pati dvylikė, ot. ir ža-
pnapročiais. ! bangas savo meta žmogui nuo maldos atitraukti!

'aidžios mokslininkai sa-; —Eisiu.—sako,—o tačiau stovi, aukštyn žiūri, jau
ko, kad šitą ligą galima iš- ir peileli lenktinei} rankoj gniaužia, kad tik kopėčias 
gydyti visai paprastu būdu,; kur suradus! ...

žvilgt, o kopėčios čia pat!

Parėjo šeimynėlė iš bažnyčios. Jau gerokas pava-

serga ta i
nepasigestų?

būtent, pašalinant iš kūdi 
kio maisto “pieno cukrų”. 

. Esą tik vienas keblumas,

Į pasaulio moteris
Jau 50 metu orie Soeialis- Nuo senu laiku socialistai 

kas jų kai- tinio Dai bininkų Internatio- nurodo, kad moterų reikalų

pletkai vra labai pavojingi.
Jis prilygino vyrus dulkių * 
siurbliui, kuiie traukia i sa- ?’ .. . . ,
v, visokias dulkes, bet' kai As pilnai sutinsu su
paleidžia tas dulkes lauk, ™en!' ompamon iudėiima
tada pasidaro negerai. Anotlo . nuom?n5; ,.kad 22

jo, grožio salionuose ir mo- )'\ai

—O lai ir pasigestų, tai kas?—tartum, kas seniui

kad sunku padaryti tos b-j-aiyS> galvijai dienadaržyj bliauna, marti balažija pil
gos diagnozę, t. y., sunku
ją pažinti, nes jos ženklai _Dar didžiau lepink? Gerai namus sergsta, o čia 

* 1L' ^žiūrėk!—šaukia rodydama vyrui suvožtas lėkštėje klec- 

kų yžinas,—išlaižė, išterebijo, vidurius išėdė ir paliko.

na burna:

simptomus

Oficialiai ši liga yra
Jvadinta

pa-
gaiaKtcsemija . Ji 
taip. kad kūdikis

Vyras tyli, raukiusi, bet tyli.
—Oje, oje!—rėkia bėgdamas iŠ kamino Kazys,-— 

mama! Oje. senis . . . se . . . nis negyvas!
—Kur?! Kur? !—kartoja išbalęs tėvas,—kur? 
Vaikas, verkdamas, rodo kamino duris

bet vistiek jie nalo veikia Soeialisčių Mo- Dabojimas ir jų šeimų ger- . .... .
mote-teru Taryba. Tarybos uždą-būvis bus užtikrinti tik ten, ieiskiasl . . .

vinys palaikyti santykius su kur viešpataus socialinis tei-ne.®a i mV aiba V1"
“Wo- pasaulio socialistėmis, singumas; socialistai žino, ? Pieno, ne

durna- traukti moteris į socialistini kad be užtikrintos taikos koAioi -oimoj jis
o

padėti 
pilieti

ga*ah.iuze

žalos

.v._. tiek pat pletkauja, kraštuose 
. kiek moterys. Be to, aš dar kvoti uz

teru klubuose moterys tiek , , - . , .___teises.
šros šmotelis.

neliežuvauja, kiek tuo užsi-®?kau’ kad P5 l,leikai 1-vl.'a
k1n daug pavojingesni, kaip

moterų. Na. o ką jūs mano- mėnesį, Soc. Moterų Tariy- mokratini£#s pagrindais National Institute of Išsigandę vaikai žiūri i “seni”, tai i tėvą, kuris priima vyrai tavernose, 
buose ir panašiose vietose.

Kitas reporteris iš-Ivali- 

fomijos rašo, kad moterys 
daugiausiai apkalba kitas

te?
Ona B, Kubilienė

Kiekvienais metais kovo numoję gali atlikti tik de

ba kelbia Moteni Dieną, iv 
metais, švęsdama 50 

metu savo darbo. Tarvba ...
Šiais

uauzun.______ taip pat išleido atsišaukimą
moteris. Jos kalba apie kitų KAIP NUPLAUTI SIENAS j pasaulio moteris, su kuriuo 
moterų rėdvmasi, iu plaukų . . velta susipažinti ir mūsų
daž'vmą. kaip kurios figūra Duosiu gerą patarimą, skaitytojams.
atrodo ir panašiai. Gi vyrai kaip nuplauti paišinas yn- -----------
išimtinai kalba tik apie mo-tuves siena- nois jos butų Sočia! demokračių Moterų 

teris, jiems mažai terūpi ki ir kelis metus neplautos.
dabinimasis; Paimk “Soilax” miltelių, na Parulio Moteris 

Laisvojo Pasaulio

Tarptauiinė Taryba Sveiki-

nkomoj ben druomenė j.

Šiandien, kaip įr visuo- 
ocialistės moterys vra

Health 
normalių 
ri tokiu

ar nustatė, kad klaupė ir dejuoja taip baisiai, bet “senis” nekelia, 
vaikų kraujas tu- —Jėzau, Marija! Jėzau, Marija!
medžiagų, kurios O marti klyksmu ir verksmu i sodžių nulėkė. Ne-

Bet dabartinis 
techniškos

milžiniš- ■ 
pažangos Z i • • • •jai į švel

;i-1'amžius iš mūsų reikalauja*P*™kata, Dievo 
dar daugiau. Mes privalo-/®,, jci-lmta ^umto- __

raš- me technikos pažanga ua-!?e ’ K V natuia.u^ pieno cu- .
ni vyrų rūbai.
ir pan. Bet vyriškų kalbų sumaišyk su klijais, kuriuos Laisvojo Pasaulio kras-me tecnniRos pažangą pa , , .
apie moteris yra gėda kiau-naudoji popieriams klijuoti tuose socialdemokratės mo-naudoti tam. kad pasaulio K1U.^’. taf'a galės
sytis. Mat. beveik kiekvie- (gaunami visur hardvvare teiys pavasari, kaip visuo-gyventojai - viso pasaulio
nas vyras jaučiasi esąs di- krautuvės) ir padaryk ko-met. taip ir šįmet, skelbia būtu sotūs ir būtų jiems už-!’ 
delis meilės žinovas ir daug ię, kad galėtum tepti su še- “Moterų" Dieną”. tikrintas gerbūvis. Bet kaip
patyręs, tad bepletkuoda- pečiu. Tada ištepk visas sie- Tarptautinės Socialdemo- žmogaus gvvvbė neturi būti; 
mas labai giriasi, kui- kada nas ir
ir kaip su kokia moterimi Neprisita 
ąr panele buvęs, daręs ir rūmai, riebalai

.. - i ai plautines cucianieiiiu- z.inogaua- gyvyue
po to nušluostyk, kračių Moterų Tarybos Ben-pavojuje nuo 

įskys, o visi nesva- dradarbiavimo K o m i s i ios bombos—šio ste

pan. Daugiau gyvenimą pa- pranyks be 
žistą žmonės supranta, kad 
t6ks pletklninkas tikrumoje
sėdi namuose ir snaudžia_________
prie pečiaus, nes padori 
moteris su juo nenori rody- Apie uu 
tis. bet at-Įdūręs vyrų kom- krašto vyrų, 

paleidžia

rr suodys nutarimu, “Moterų
pėdsakų.
P. Daubaras
Chicago, III.

atominės 
tebuklingo iš- 

Diena” radimo—taip žmogus neta
piusi deda kovo mėnesį atsi- ri būti paverstas mašinos 
šaukimu į moteris. vergu—robotu.

šiems metams skelbiamas Socialdemokratams mote-
-------------------- toks atsišaukimas: rims ypatingai įūpi šiame
tvAėdaliai mū<ui * Tarptautinės Sočiai-automatizacijos amžiuje 
.i.-ūk demokračių Moterų Tarv- žmoniškumas.

r - r y tu\.i žmona bet bos atsišaukimas Tarptauti- Socialtlemokračių
panijoj jis paleidžia liezu- / - - - •' nei Socialistinei Motera Tarptautinė Tarvba

bp <^aiko t’K trečdalis tokio amžiaus . . - įaiyuavi ({n tantaziją) ne saiko. . Dienai bus jau nenkiasde- pusantro miliono savo narių

Moterų
kalba

muge: uKurie vyrai garbingi ir

JOS KETVIRTASIS VYRAS

Garsiosios aktorės Gabor sesuo Magda su savo būsimu 
ketvirtuoju iš eilės vyru Artur Gailuci. I-ong l>land 
namu statytoju. , .-y

kin-
Kuoaami:

negali „ , . . .....................................
—Pabaigė savo vargeli senis, oi, neišeis 

neapgausi!
Mama meluoja,—pasakojo vaikas vienai kaimy- 

1UO mų,—mama pati žino, kad “seniui” vžinos paliko, Ju- 
zio išėdos; bėdinas senis alkanas buvo, ne valiukas.

__ (Pabaiga)

EL’PHOZINA MIKUŽICTĖ

šimtasis. Pasaulyje Įvyko vardu, 
daug pasikeitimų nuo to lai- šiandien Taryba mezga 
ko, kada socialiste moteris naujus ryšius kraštuose, ______
pirma kartą kovo mėnesi kur moterų socialistinis ju- Kandidatė į SI.A^ždo gk»bė>s 

dėjimas tik prasideda. vietą, per eilę meti! jau ėjusi
Tarybos darbui tarnauja tas pareigas Susivienijime ir 

Moters šūkis turėti balso didėjant?s tarptautinis su- gerai jas atlikusi.
teisę, o motinai ir vaikui so- .......t......  ....... ... ......................... r ...... ;

icialine n^oha dau^elvie na- —
šaulio kraštų įgyvendinta. į Grąžinkim p. E. MIKUŽIUT? į SLA Iždo G!

šiandien šitie reikalavimai b <:crb. g. Veikėjai: 
jau tvirtinami Suvienytų )

! Tautų nutarimais. g
Bet dai- nėra pašalintos * 

įtrys didelės blogybės, ku- £ 
lios gvęsia šeimos sveikatai ė 
ir laimei.

1. Dar šiandien vi-uotinis 
skurdas yra plačiai apėmęs 
didelius žemos kultūros plo 
tus ir, kaip buvo ir seniau, 
nuo tokio ūkiško ir sociali
nio atsilikimo daugiau ken
čia moteris.

paskelbė savo bendrus rei
kalavimus.

Sl</ĮgĮgE3E*

>bėjus ii

2. Karo pavojai, dai 
;sesni atominę bombą 
,dus.
Jal- I

3. Priespaudos sistema ir 
senose ir naujose formose 
atima milionams vyrų ir 
moterų jų teises į laisvę.

nai y 
išra- ?

P-lė Euphrosinc Mikužiutė yra žinoma visiems Chica- 
gos lietuviams, nes nuo pat mažens iki pat šiol ii ryžtingai ' 
dirba ju ir Lietuvos labui- šimtus lietuviu ji mokė anglu • 
kalbos. Amerikos istorijos ir pilietybės ir pagelbėjo jiems 
gauti šios šalies pilietybę. Kiekviename stambesniame lie
tuviu pasiniojime ji yra pirmose eilėse.

I’-lė Mikužiutė yra žinoma ir tūkstančiams I ii u kolo- £ 
riju lietuviams, ypač S. L. A. nariams, nes ji yra darbšti. į 
sumeni ir gaspadoriška. Ii

J: išėjo aukštuosius mokslus žymiausiame Amerikos y 
universitete. Vėliau studijavo dramą, apdraudą ir invest- | 
mentus. Illinois valstybėje yra apdraudos brokeris. Ji dabar |
dirba kaipo vaizbos žymių specialistė. "

£
Kūū S. L. A. Iždo Globėja jai yra lengvas ir jau papras-

vi? dar grasina žmoni- 3 tas darbas, o organizacijai ji buvo ir bus naudinga.
širdingai prašome balsuoti už E. MIKl’žIUTĘ.

MIKUSIUTEl IŠRINKTI KOMITETAS
6822 S. Rockwell St. Chicago 29, Illinois

Povu tėvyne—Indiia
Atsimename, kad ir Lie- dėl jo plunksnų puošnumo, 

tuvoje nemaža būdavo gra- Senovėje povo mėsą ilgai 
žioju pasipūtėlių povu, bet konservuodavo ir vartodavo 
tikroji pora tėvynė yra In- iškilmingu puotų stalui, 
dija. Iš Indijos į Europą po- Į stalą paduodavo iškep- 
vus atgabeno ir klimatai tą ir ypatingai papustą po- 
pripratino didysis kariauto-vą: apvilkdavo sveika, 
jas Aleksandras Makedo- plunksnuota povo oda, uo

dega išpūsdavo, kaip vė- 
Babi- duoklę, o snapą ir kojas pa- 

lonijos povai pateko į Per- auksuodavo.
siją. Mediją, o iš čia į Ro- Viduramžiuose, pakeliant 
'mos imperiją. Vėliau jie iš- jaunoulį į riterius, iškilmin- 
siplatino Prancūzijoj, Vo- gos puotos meta, jaunuolis 
kietijoje ir kitose šalyse. Į turėdavo prisiekti laikyda- 
Ameriką povus bus atvežę mas iškeltas rankas virš 
europiečiai. dubens, kuriame būdavo iš-

Povo mėsa neskani. Po- puoštas povo kepsnys, 
daugiausia mėgiamas P. B.

'n ietis.
Iš Makedonijos ir

vas

Mamytė labai dėkinga

pm.\
»,’vi ” >

Mainytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį.*
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.* Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitas įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metus! Jot bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip: 

Keleiviu
VM V



i jo. 14, Balandžiu 4/ 1936 KluLjjl.Ie, JU. 15 cjIu.i X* vi 3 lei j/A

Lietuviai svetur
URUGVAJUS

Dar dėl vykstančių  jų 
j Lietuvą

Vasario 18 d. iš Urugva
jaus į Lietuvą išvyko dar 
18 lietuvių. Vyksta jie jau
ne tokie linksmi, bet vyksta, Jam 
nes reikia vykti, kitaip ne- r,es Jls

Pi*n&
už kitus.

Smetoną “tautiškų” būdų tam tikslui
----------- i pasiekti. Tautininkams juk

(Atkelta iš 2-o psl.) nederėtu internacionalėmis 
misijos patikrinu ir viešai ,.os pažabota. Kaune ^^priemonėmis naudotis.

vadas su “generaliniu sekre
tui iu”, o apskričiuose

Rastenis verčia'paskelbtos spaudoje, o vė
liau visa išlaidų apyskaita'Prašome aukos

iz >»• nau visa isiaiuų apysn.aiv«
l . biržiškai laidoti Specjalios revizijos ko

STEPONAS BRIEDIS

Prof Vaclovui Biržiškai paskelbta.
Laidoti Komitetas, sudary- Atikas prašome 
tas iš daugelio Chicagos lie- gjuo adresu:

Į! tuvių organizacijų atstovų, PROF. VACLOVUI BIR- 
.sietų su prof. Vaclovo Bir-ŽI§KAI LAIDOTI KOMI- 

lįžiškos laidotuvėmis, ir su- TRTUI, 
rinkęs nemažai aukų šiam
reikalui.

Tačiau šis Komitetas lai
kys savo įsipareigojimus 
baigęs tik tada, kai iš su- 

: rinktų aukų atlygins su liga

kalėjimą sodinti, bet karti! 
Tas ruselis grasinęs tokius 
laiškus nuvežti i Lietuvą 
ir ten Įteikti “kam reikia”.

Daug rašo ir viską giria 
tik Vaivuskas, buvęs bolše
vikų “Darbo” redaktorius.

būti ten yra gerai, 
čia būdamas nieko 
o gyveno geriau

Žemaitis
siusti

gal 
ir

būsi komunistas, o vieros neuil^°»

1739 So. Halsted St. 
Chicago 8, Iii.

Tiesa apie Staliną
negalima ar neišdris-keisti 

tama.
Mes nesistebime vykstan

čiais, nes vyksta Stalino da
bar užtemusios saulės ap
šviestieji, vadai, organiza
cijų darbuotojai, na ir vi
sokiu įvykių mėgėjai

M. Krasinskas

VOKIETIJA

Gimnazijos penkmetis

Vasario 16 sukako pen-

Patys
laidotuvėmis visas susie- iš grabo

o apskrietuose "ap
skričių pirmininkai”, ir jie Suomija buvo pirmoji val- 
ten buvo aukščiausi asme- st>bė Europoje, kurioje mote
rys. Teisybė, tautininkai rys jau 1906 m" gavo ,ygias su 
dar neturėjo pakankamai
tinkamų toms pareigoms 
iasmenų. Daugely vietų tie 
•pirmininkai nesugebėjo vi- 
įsos valdžios suimti, bet kur 
'buvo “tinkamas” asmuo,

vyrais balsavimo teises.

I Parducuauta^ HoteKs
. vifesouiį) \7aU-

vaiavtjoj, pt

-i.i;:. i CiVpilO.iė';
1 ., Ui Ou

Hurduutij hoverii

Aorta lįouskK i c*, 
nų ir \ im iren 
vou-U iioo.'Kiv i », 
i i»sy nite i.ii. J. Grikštu?,

Zb •Vali Sv., nvvsick I'ails, Y. Y.

bolševikai šiandien . . ....... ,
Staliną ir ten ir auKStieji vietos valdi- 
padargus lda, ir visuomeninių Įstaigų

tos šunybės'vadoval 
tai dabartį- vll™s v>kd\n- 

Sovietų Sąjungos vai- «ela‘ zinau vlena dl"

kelia 
už joKandidalas iždo globėjo vietai, išlaidas ir šiam lietuvių kryžiuoja 

advokatas, gerai susipažinęs su tautos nusipelniusiam molr šunybes. Kai 
draudimo Įstatymais, būtą labai alininkui pastatydins nors buvo daromos, 
naudingas Susivienijimui, gy- kuklų antkapį. niai
vena New Yorke.................

Paieškojimai

iivvVndZii ™ keri metai, kaip Diepholze ,.~T---- “----- ?------ 73----~ i menė labai gausiai lankė ganinai, Mikojanai
Anksčiau mykusieji, za-jyiįinazi. liko 9 vaikus, jau sukurusius velionį koplyčioje, suteik-uoliai

, Chicagos lietuvių visuo-dovai — Chruščiovai, Bul-^.iųj’ų LJetuv.?* !?^incijos
lai ir kitiim!eSt^ Ten :kl 1926 metl* ^InUS^'^u^GLEUCI^S

dėjo daug rašyti savo (Irau- ĮsteJ*t0J1 ketuvių gimnazi 
gams, bet beveik niekas ne- -la Pąva(knta Vasaiio
parašė o jei pradžioje šį tą ^esiohktosios gimnazijos
ir parašė, tai greitai visiš- vaL, .-t-1A• diena gimnazijojeTa

Stalinui talkininkavo i ^vei^mo. "eouvo ne.v.le”° didesnes įstaigos viršininko 
tautininko.

t ilka. :s..:o.Kl.llllu 1S
2 i.2 O ..2

atnešu:

kelelių -Wr- Aii<au
I

<**•s.uepu
savo seimas. dama paskutinę pagarbą, ir Staliną garbino.

\\ ehnene vasario pra- Atskiri asmens ir organiza- “Keleivis” jau prieš kele-
džioje mirė Petras Rudaitis cijos, ligos ir laidotuvių iš- rius metus išleido J. Pili- 
ir Augustė Alisaitė-Jakštie- laidoms apmokėti, dosniai pausko parašyta knygelę — • • t
nė. P. Rudaitis buvo gimęs aukojo. Kaukazo Razbaininkas', — 'tautininkams.

, d. Kudn- Nors Tautinės Kapinės kurioje plačiai aprašytas
Matulionis kos Naun}iestyj‘, paliko žmo- davė nemokamai sklypą ve- Stalino gyvenimas ir paro

’ palaidotas Oldenburgo lioniui palaidoti. Laidotuvių dvti jo pikti darbai. . , • •
Direktorius ponas Ridikas 'šiandien ta knygelę turė-!‘'elka!lnSa Kiyptimi.

‘ 1 Kam kam, bet jau

bu-

o 
tik

■beliko, kuris
: metų jau

po
vienas kitas 

nepriklausė;

i<> Aeiiu .">vreei 
V. o tverte r, .ua?

kai nutilo. ...... . • _x .
Buvo ir tokių, kurie para- vo. Iškilmingai paminėta. į lg71 m spaiį0

šė, bet ne komunistams, o minėjimą atsilankė V liko
jiems priešingų srovių žmo- Įmmimnkas . .' na

- • - ■ pajuokė, Krašto Vaidybos narnu- -gražiai 
jiems ‘gera'

Vadinasi, tautininkų par- 
jtija nebuvo tik “ryšininkė”, 

ji pati veikė gyvenimą jai
nems ir 
kaip ten 
venti.

Buvo rašyta kad išvyko 
ir Valioniai. Jie buvo čia 
vadovaujamoje vietoje. Iš
vykdami jie kėlė puotas. 
Būdami turtingi žmonės jie 
švaistėsi pinigais, nemaža

_7 Zunde, Simonaitis ir Glem- kal)in€Se- Direktorius ponas
* ža, Schvvetzingeno ir Kai- A. Jakštienė, gimusi 1915 patarnavimą taip pat tų perskaityti net ir komu 

serlauterno lietuvių kuopų m. vasario 21 d. Trukiškiuo- nemokamai atliko, tačiau nistai, kuriems iki šiol buvo 
vadai kpt. Valiūnas ir kpt. se, Tauragės apskr., palai- ^ar trūksta lėšų užsibrėžtą uždrausta apie Staliną ne
Baltrušaitis ir kt.

Minėjimą atidarė gimna
zijos direktorius dr. V. Li-

dota aukščiau minėtose ka- tikslą Įvykdyti—baigti susi- tik blogai sakyti, 
pinėse. Paliko vyras ir vai- dariusias skolas išmokėti ir blogai galvoti, 
kai. pastatyti antkapi.

bet ir

paliko ir vietos komunistų P”™: f1- ,Zundė Paikino

i'iilcs-tiui f rami .n.^iturtu, pusorn- 
i.o ir pusst -erė-, Motiejūnų is Ku- 
jr.nią, m—.-npln, ,š irimų, i. tdaiėiu- 
niute, is I riskomų, Juliaus Vilion
ei ko iš Papiškių, Ievos Bagdonie
nės ir visų giniinių bei pažįstamų. 
Buvęs šiauti,;s Linkuvoje

A. GULBINAS 
R P 1> 1, School St. 
Hanover, Mass.buvu

siam A. Smetonos partijos) 
generaliniam sekretoriui ne
pritiktų verstis iš Maskvos 

) ar kitur skolintomis prie- 
;monėmis savo “mokytojui 
nuvertinti. Nejaugi jis ne
galėjo sugalvoti kokių nors

Aš, Jonas ždilius, paieškau savo 
sesers Atitesės Miliutės-Valentukia- 
viėienės iš Marcinkonių parap., Ka
belių kaimo. Pirma gyveno Men
telių, .Mass. Ji pati ar ją žinantieji 
prašom atsiliepti

.1. Milius
P. R 2. Midland Avė. 

Scarboro. Ont., ("Canada 
(15

Knygelės kaina tik 25 
drįsta'centak Galite atsiųsti pašto 

kreiptis i gausų prof. Va-'ženklais. Rašykit: Keleivis, 
,-ietovėse, kuriose ciovo Brižiškos buvusių mo-:636 Broadway, So. Boston

terskis Krašto Valdybos vjsur paminita Vasario ,6 Todėl Komitetas
........................... ' i gausų prof. Va

Visose vorganizacijos reikalams. susirinkusius x ° _ . -------------- —-------- t
vvke iie savo kelionės naziJ3 garbinga sukaktimi, gy vena lietuvių, pasirupin-kiniu, studentu, gerbėjų, 27’ Ma»»- 
įspūdžius aprašinėjo Uru- Gimnazijos choras padai- ta paminėti Lietuvos nepri- koleįų bei pažįstamų būiį, 
oA-aiaiis liptiivin knmnnkbi navo kelias lietuvių dainas, ktausomybes paskelbimo į jautrios širdies tautiečius 

’Dari^ Va’ Vliko piimininkas J. 11a-diena. Daug kame dalyva-J,. pl.ašyti prisidėti
tulioms savo išsamioje Kai-vo lr z/mių vokiečių atsto- šiam reikalui

ir pačią gim- BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS APSIVEDIMAI

lioniams labiausia patikę£ boję nušvietė Kanados ir 
Arperikos Valstybių lie-Vakaių Europos šalių, ypač

Austrijos, tvarka. Bet kai,
rulm i lčnmiinifitini tuvių veiklą ii gvvenimą

-* * v««a*k/v. • • • « e į - ...

nutilo " lr ra&ino jaunimą rimtai
ruoštis užimti senųjų vietas. 

Girdėjau, teisybė, kad Mannheimo miesto teatro 
Valionis parašęs Urugva- aktorė Aldona Eretaitė gla
jaus lietuvių komunistų žiai padeklamavo 3 eilėraš 
centrui kažkokį nepaprastą čius, dar šoko j 
laišką, už kuri komunistai tautinių šokių gmpė, moki- 
jį norį pasmerkti, apšaukti nės Keleiytė ir Liudžiūvai- 
kapitalistų tarnu, nors rim- tytė pianu paskambino, 
tesnieji esą nuo to sulaikę. Mansytė padeklamavo.

Tas pats
tras gavęs

nn nmrvlm HUl j
rojų”, jie

vu.

SCHENECTADY, N. Y.

BIMBA LABAI RŪPINOSI 
auka|VELYKOMIS

.. .................... ne tik ėika-‘, Mūąj A. Bimba šiemet la-
’gieėius, bet ir kitų kolonijų'^31 V'elykomis. Jis
i lietuviu® "“‘Laisvės Nr 61 išbarė net
; Visos gautos i “Draugą” su “Darbininku ,

Bibli/a visai neskelbia, kad žmo
gus po mirties nueina i dangų. Ji 
kalba kaip tik priešingai ir sako. 
Kad po mirties žmogus pavirsta dul
kėmis, visai išnyksta. Vienintelė jo 
išgelbėjimo viltis yra prikėlimas iš 
numirusių, kuris, pasak Biblija, yra 
vienintelis kelia?

Buvo baisus sprogimas

Vidurnaktį pasigirdo be
galinis sprogimas, 

imnazijos Sb>P:‘o"dintas JS
Pasirodo 
aliejinių

Gazų skyrius. Nuostolių pa
daryta apie 8 milionus do
leriu. Du darbininkai žuvo

Mi- sprogime, o 12 sužeista.
komunistų cen-nėjimas baigtas visų ben- Spiogimo priežastis dar 

ir iš geros orai sugiedotu musų himnu, neišaiškinta, tačiau mano-
komunistų davatkos Va 
lionienės. Ne lietuvių kilmės 
komunistas, pasišovęs vykti Lebenstedte mirė 
į Lietuvą, pareiškęs, kad Balnius, gimęs 1887 m. 
už toki laišką reikėtų ne Į piūčio 15 d. Prūseliuose. Pa-

Turime mus apleidusių

Juozas
rtig-

ma, kad sprogimas kilo dėl 
neatsargumo su rūkalais.

A. V.
f

RETAI TEMATO MĖSĄ
VISI PERKA VELYKOMS VAIVOS IŠLEISTA

Juoktis Sveika
Kišeninis, paveiksluotas — 390 Juoku rinkinys

100 iš jų “jukai iki ašarų” —:—:— I ir II dalys
Kaina atskirai po $2 doleriu, už abi kartu tik 3 doleriai

Visi, kurie spėjo užsimokėti iš anksto, dabar gauna abi (už 
tuos 2 doleriu) su atsiprašymu—už spaustuvės vėlavimą. 
Gaunama Chicagoje “NAUJIENŲ” knygų skyriuj arba
betarpiškai pas:

NAPOLEONĄ JONUŠKĄ 
15 Cotton Street Roslindalc 31, Mass-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario lS-tą, 

suteikia Įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausiu ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

SLA VEIKLA tr jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
J07 Weet 30th Street, New York 1, N. Y.

Iš Lenkijos rašo gana ne
blogą vietą įmonėj turįs as
muo, kad ant jo stalo mė
sa ir sviestas yra reti sve
čiai. Jei toks asmuo ratai 
mėsos ir sviesto teragauja, 
tai ką besakyti apie tuos, 
kuriu uždarbiai žymiai ma-‘ 
žesni, o tokių yra daug 
daug kartų daugiau.

į Tas pats asmuo rašo, kad- 
'Lenkijoje daug prekių yreri 
brangesnės, negu Lietuvoje,! 

į pavyzdžiui, laikrodžiai ,mo-Į 
-“tociklai ir t. t. Jei kas iš] 
’l lenkijos turi progos nuvyk-' 
Į ti Į Vilnių, tai kartais par-! 

veža kiek pigesniu prekių?

PASTABA
NEPAPRASTAS 

išradimas

Franas Eitautas, lietuvis, sako, 
-a.! ruvi< na:n asmeniui nereikia 

ičl: plikės, arba žilus plaukus
•.? galvos.
\E'V ERA. privatiška formu- 

kulia iš.lirbėjas vartoja jier 
ib n .etų. lis turi sveiką pakaušį.
. ri iauno vyro išvaizdos plau-

*. nepuri r.ri vieno zi’o plauko, 
"s pripažįsta Frano Bitauti

:<• riją. kad plaukai gali slinkti, 
sėt ■■■) vietoj turi ataugti nauii.
J -igu nevartosite paprasto muilo,

.i v:> 't k-te \F.W FR \ (Nauja 
iėidyrėt forattilą r.on Oetrr-

•;! Shampoo.
Spėdami užsakymą, prisiųskite 

rausite * oz. l.iųuid buteli.
\nt rasas;

F. BITAUTAS
202 So. Pearl, Omver. Colo.

P. S. Apetitai papeidajntni, nptie- 
kos ir asmenys.

Neįmanoma? Daugelis sakys 
“šiandien nebe stebuklų amžins, 
tai greičiau bus gamtos reiški
nys"’. Užsisakius

Stebuklingas
IJETTY BAXTER

Išgyjimas
• nygute, Bettv Bavter pati pa
pasakos jums apie savo nepa
prastą ir nuostabų atsitikimą, 
jau apie milijonas žmonių irerė- 
josi tuo. Gaunama:

L. Banys, 53 Summer Are. 
Sloughton. Ma*s-

Kaina 75 rentai.

i u bTIrniiP-a” su “Darbininku” 'Ienintei,ls ^įias ( busimąjį gyve- aukos busi L,I<lufe4 bu uuilimu , Dangus yra pažadėtas tik
į kad iie mažai dėmesio te- ‘^ažam būreliui.’ pašauktųjų, išrink- į, . . , tiTz • x • • '•MJ’j i»" ištikimųjų", kurie dabar se-i kreipia į tą Kristaus pi iSl- ka .Jėzaus pėdomis ir pasilieka išti
1 Tiq • kimi iki mzrLits. Ret jie ncnuvjo ikėlimo šventę . Jis i ase. danfjų tuojau po inirtiJs ,K>t

Kitas svarbus dalyKHS--- laukti antro \ iešpaties Jėzaus Kri-
Juk tai Kristaus -taus atėjimo ir pirmojo

i antro 
staus atėjimo
kuris reikš jų permamvmą nuo že Kodėl miškų i dangiškus, nau ius šutvei i- 

... ... mus. panašus į savo Viešpati. Ik
laikraSCIUOSe ne- tasai pažanėjimas visai neliečia žmo

n'ją- Žmonijai arba pasauliui nėra 
jbepallkta Vietos Velykom,. . duota jokių dangiškų pažadėjimų, 

Jei mūsų bolševiku “vvs- lv-iai ka;p- j» gimdytojams AdJ- 

kupas” Velykomis susirūpi
no daugiau negu marijonai 
ir pranciškonai, tai jis ir tą 

!žodį turėtų pradėti rašyti di- nievasir‘btUv< 
džiąja raide, nes mūsų 
bendrinėj kalboj švenčių 
pavadinimai priimta taip ra
šyti. , t a

Velykos. Juk tai 
prisikėlimo šventė, 

iminėtuose

r

A. LtLIO didžiausias ir geriausias
anglų-lietuvių ir lietuviu-anglų. NAI JA LAIDA, 1290 p'J. 
Kieti Jindarai, gražiai įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusioms lietuviams.
KAINA $11.00; Kingus siųsti su užsakymu; Kreiptis: 

DR. D. PILKA—546 E. Broadway—SO. BOSTON27, Mass.

Evangelijos skelbimo gadynei na- 
ioaigus įvyksta antras:.- Kristau.- 

atėiimas ir Dievo Karalystės įkū
rimas. po kurio prasideda visų da
lyku atnaujinimo laikai, apie kuriuos 

kalbėjęs visų šventųjų 
pranašų i urna. Tuose laikuose įvyks 
v;sa eiiė brangiu Dievo pažadėjimų, 
žadat?.:;.; visokeriopai laiminti žmo
nijos nuolankiuosius. kurie jieško 
ramybės, teisybės ir meilės link Die
vo ‘r artimo. \ ienas tokių brangių 
pazadejim u, li«-vianė:ų žmogaus bū- 
•-imąjj gyvenimą, yra toks: ‘.štai aš 
':ždengs:u jų žaizdą ir tieksiu svei
katos. pagy.lysiu juos ir atidengsiu 
jietr. jų prašomąją ramybe iu tie- 
-a". (.!<•:-. .1 Bet pastebėkite, kau
bu; reikalingas tikras pažinimas tie- 
• o - ir laikymasis ramybės; kitaip 
-akant. vykdymas Dievo įsakymų. 
Kurie i,e; paklusnūs Viešpačiui, 
t-.-ms bus suteikta nevien sveikata 
•r stiprumas, bet amžinasis gyveni
mas. kuris vra brangi Dievo dovana.

A: u Dalyku Atnaujinimo I.aikai' 
resskia tą patį ką -r Dievo Karalystė, 
ui i kuri Viešpats Jėzus liepė mel
sti-. tariant: “Tateinie Tavo Ka-
’-;.ly? t -, 
danguje

tebūnie 
taip ir

( Bus

Tavo 
žemėje." 
daugiau i

valia kaip

Džiaukimės
pavasario gamtos gaivumu gražumu ir drauge knygų mei
lės šiluma ir neramumu. O kadangi žmogus be knygos, 
kaip be galvos, tai kada jis sėdi po pražydusiu medžiu ar 
kaitinasi saulėje, laikas jam sako: kodėl, broli, neturi kny
gos savo rankose, kodėl neskaitai, kodėl nekrauni į gilius 
savo galvos ir širdies aruodus tikrojo gyvenimo turtų ir 
knygų meilės malonumu?

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) 
myli. o nemylėt negali, kada 

kaina $3.00

sako: 
mane

skaitai
skaitai.

mane. nes 
311 psl.,

sako: skaitai mane. nes 
gyvenimas

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) 
aš parodau tau gyvenimą baisesni, negu pats 
parodytų. 316 psl., kaina $3.06. Iliustruota.
ŠIRDIES ROMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.
• ■■■

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
ciosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 662 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00! 
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Ut $6! Bet kas nori 1. 2 
ar 3 knygų, tai už 1 22, ui 2 $3,už 3 $4. Persiuntimo kaš
tus apmokame. Raiykite:

Dr. Alg. Margelis, 3325 So. Halsted St. Chicago 8, III.

—°—Norcdaini daugiau sužinoti šiuos 
|ir kitus dalykus iš Bibliios, skaity
kite knygutę ’STAI JŪSŲ KARA
LIUS ". 1 '5 pu-)., 25 centai. Netur
tingiems ? iur.t iain veltui.

I.. P.’S. A.
3.1-: So I.ituanica Avė. 

Chicago X. III.

Esu našlė, 51 metų, turiu visai ma
žą šeimą, nerūkau, negeriu, esu 
sveika, norėčiau susipažinti su rim
tu vyru. Pagvi<iautii.a. kad juodai 
dienai turėtų sutaupą ir būtų iš se
niau atvažiavusių. Atsakysiu tik į 
rinitus laiškus.

Mrs, A. Paul
321 Queen St. \V. Box Sti 
Toronto. Ont. Canada (15

ReBBiatišĮįJkausiBai
GERA MOSTIS

Deksnio Galinga Mostis, sudaryt* 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vvie galingą šilimą. š:!dy»lama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skatis- 
mus. ranku, kojų skandėjiina ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo. 
niu pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilginus, ale tuojaus įsigyk 
DEKEN’S OINTMENT. arba rašy
site į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
16-oz. $5.00. Garantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus. (47»

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bot 606. Newark 1. N. J.

RAMUNĖS
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 
$1.25. Ramunių ar
bata visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Įlipai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų, škorlmto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre- 
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiųsk $4.00 tai gausi vis
ką kas čia vra pasakyta.

ALEXANDER*S CO.
414 Broa.ivvav 
So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
<► BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

MKELE1Y1S”
636 East Broadway, South Boston 27, Maaa.



Puslapi? Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 14, Balandžio 4, 1956

Vietines Žinios
L. SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS 60 KUOPA

balandžio 15 d. 6 vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėj rengia metinį pokylį, i kurį kviečia vi
sus senus ir jaunus bičiulius.

ALEKSANDRAS IVAŠKA kantus, kitus gerbiantis 
žmogus, to dėl ir pats buvo

šiais metais baisioji gilti- kitu pagarboje laikoma 
nė kelia puotą mūsų pašo 
nėj. be pasigailėjimo skin- 

mūsu eiles. Ir kli J

Wells, kuris kandidatuoja 
; į vicegubernatorius, Joe

Milionai kovai su vėžiu Dr. B. Matulionis
Vidam, specialiai plasčių ir tir- 
dies ligos. Priima bst kuris die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Tetof. 22, Psscoag, Kkode Island 

Adresas: State Saastoriaau 
WsUum Lake. Rhode latoad.

Astumas: nuo Providence 24 my
lios, nuo UTorcester—26 nu, nuo 
Boston ar Brockton—B0 bl, nuo 
Thompson, Comu—10 mylių.

nimo metus. Mes ta 
proga sveikiname jį ir 
linkime jam geros 
sveikatos.

Inž. Sirutavičius dar 
ir dabar dirba dirb
tuvėje.

! Draugija Kovai su Vėžiu Ward, generalinis prokuro-’ 
balandžio mėnesį vykdo va- ras ir kiti aukšti pareigūnai.1V. S1RLTAV1ČILS UOI

Inž. Madas Sirutavi- jų, kurio tikslas surinkti 26 
čius, gyvenantis So. milionus dolerių. Massachu-! 
Bostone, šį ketvirta- setts valstijoje siekiama su- 
dienj pradės ažtunde- rinkti $1,250,000. 
šimtuosius savo gyve- _______________________

Farmeris.

Majauskas sveiksta

į Andrew Majauskas prieš 
■4 savaites ledu padengtoj

--------- gatvėj paslydo ir nušilau-’
Jubiliejau8 Banketas Jžė kairiąją ranką, šiandien 

Šv. Onos Draugija rengia jis jau gerokai pasveiko ir 
iškilmingą savo 50 metų ju- l)0 kokių poros savaičių ga- 
biliejaus atžvmėjima dide- lės grįžti tvarkyti savo užei

siu ir įdomiu* * £4 ir restoraną Haverhill,'
banketu Mass*

, . , .. v . Bronis Kontrimkuris įvyks si šeštadienį,
balandžio 7 d. 5 valandą va- !
kare Lietuviu Piliečių Klu- . Parduodami Namai J... ~ Dorchestery. Pleasant St., parduo-
bo Salėje (41 Berkeley St.). damas šeimų namas su visais;

4 mašinoms.! 
rkėjui. Kaina

LAWRENCE, MASS.

DR. D. PILKA
Ofito Valandos: nao 2 iki 4 

ir nao 7 iii 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1329Nepaiiko velionis 

meninio arklo ir tada 
jis jau žinojo, kad ji

V1SUO*
, Kada 
griau-

vėžvs. Ji' ir -- 
netu veikliai NUO DAUGUVOS

dama
baisiausia, kad 
tik eilinius mūsų 
karius, bet ir tuo 
stovi siauresnio ar 
nio baro priekyje.

Sausio pradžioje
me prof. Vadavo Biržiškos, v*0 nė vienas dėmesio vertas muose (64 Sigourney St., Pradžia 7 vai. vak, 
kovo 18 d. krito Stasys koncertas, susirinkimą* ar Jamaica Plain, Mass.) prof. Parengime bus lengvi už- Nepavyko SLA 41 kp. 
Mockus, o štai pereitą sa-įurjs ųjtas pobūvis. Bostono Janio Kugos meno kūrinių kandžiai ir kiti smagumai, vakarienė

maigučius SLA 41 kuopos metinė 
.. vakarienė nepavyko, nes nė

- .... . pusė nariu neatėjo. Gerai,
Aleksanarą Ivašką. \ is tai inenjninko. • . jungos pirmininkas A. 11- šeštadieny balandžio 7. va- dar kad buvo pašabnių
ne eiliniui mūsų \ieto\ės \ elionis paliko liūdinčią štilis. kare Dorchesterio Klube, g-yečių, o jei ne jie, tai ren

gėjai būtų “įlindę į skylę”.

guldo ne 
tronto 
kurie 

plates-

žia nelabasis 
paskutiniuoju MARGUČIŲ VAKARAS
daly vavo Bendruomenės KRANTŲ 
apylinkės vadovybėje, bu
vo uolus KultŪlO:

neteko- 1VS ?r be j0 neapsieina

, VJll vulc įrengimais n iiuin'/.uŠi šeštadieni Dorcheste- , iai Prasidės 8 \ ai \ak. L j ; kambariai pi 
ta rio Lietuviu Klubas rengia Kuoskaitlmgiausiai kviečia-Kiubo na- Bostono Latvių Sąjunga „...m.., ..._—  ------- dalyvauti

io. kovo 21 d. atidarė savo na- malonų margučių vakarą. e •

vyrai. žmoną Oną, plačiai žinomą Parodoj yra 39 paveik- 1^10 Dorchester Avė.
Tegu ne visi iie buvo pia- tautinių šokių puoselėtoją irklai. Prof. Kuga, gimęs 1878 Visus maloniai kviečia

čiųju dirvonų to paties skly-jaįs gražiai garsinančią lie- m.. ilgametis Rygos dailės Komisija
peiio. r.uii me-' plėšiame, tuvių vardą amerikiečių tar- akademijos profesorius ir ---------------------------—-
purentojai. bet \i>i jie bu\ope> 4 sūnus: Algimantą, Ry-rektorius, yra žymus latvių Kultūros Klubo 
uo.ūs oendio mu>ų lauko ma (vyr. leitenantas \ okie- peizažistas, portretistas, sce- susirinkimas
artojai. O tie dirvonai to- rijoje). Gediminą ir Yytau-nos dekoratorius, bet šitoj ______
kit usningi, darbo juose tą ir seserį Bronę Engelsie-
tiek daug. to dėl gaila kiek- nę Portland, Me.) 
vieno netekto jų artojo. Velionies šeimai
juo labiau gilesnę ir platės- me gilią užuojautą, 
nę vagą variusio. ‘__________ Z_____

i oks buvo ir Aleksan-Vyrų choro koncertas
d ras Ivaška, Lietuvos šiau- ”_______
rėš lygumų sūnus, gimęs Bostono Vyrų Choro me- 
1900 m. liepos mėnesi Lat- tinis koncertas bus balan
dos pasieny. Ukrų dvare, džio 15 d. 3 vai. p. p. Tho- 
Žagarės valsčiuje. 1914 m. mas Park mokyklos salėj. ta-L-anr 
pavasarį jis su kitais šeimos Be paties choro progra- 'aiKauioia>

Komitetas _
' 598 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

Parduodu Krautuvę
Parduodu mėsos, daržovių ir ,.?ro-j 
cery” krautuvę, biznis iabai geras • 
dviem žmonėm. Arti bažnyčia, moky-Į 
kia, klubas. Vasara daujr prekių par-j 
duodu piknikams. Nėra konkurenci-j 
jos. Rando?—Skn.O'i mėnesiui. Kai-! 
na—-JŽ.500. Kreiptis tel. KE 4-3783; 
arba 574 Cambridge St.,
Cambridge, Mass. (17|

TeL AV 2-4829

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph^n’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Keista, kad nariai nekrei 
pia dėmesio į kuopos 

— giamus pobūvius, kuine pa
pildo iždą, ir atsimena kuo
pą tik tada, kada jie yra 
kurios nors nelaimės ištikti. 

Klubo Kiekvienas kuopos darbas

NAMŲ SAVININKAMS
J citrų norite parduoti savo narna, 

prašome telefonuoti vakarais V. 
STELMOKUI. Realtor. CO 5-5463. į 

ren* Bus patarnauta grreit ir sąžiningai!;

parodoj dėl vietos stokos Eilinis Kultūros 
tegalėjo parodyti tik peiza- susirinkimas bus šį sekma-be lėšų negali būti atliktas, 

reiškia- žu ir scenos dekoravimo dienį, balandžio 8 d. 3 vai. o iš kur jų gausi, jei nariai
eskizų dalį. p. p. Internacionalinio Ins- neateina net į metinę vaka-

Prof. Kuga “senos” mo-tituto patalpose (190 Bea-rienę . 
kvklos menininkas, jis no- con St., Boston). Jame poe- Vakariene! valgius ganu- 
ri, kad ii suprastu ne tik tas Faustas Kirša skaitys «o A. Lapinskiene, N. La- 
reto išsinrūsinimo ir skonio. Paskaitą: Mūsų dviejų kar- pmskiene, A. jVnsejiene ir 
bet ir paprastas žiūrovas^ literatūra, o Vladas Ku'l- a. urazienerne scaių pa- 

žiūrnvn na- bokas kalbės apie paskuti- tarnavo P. Strazdienė, J.tačiau jis nera ir ,
Jis ir «amtą niais metais Lietuvoje iš- Stundzos, J. tsavunomo ir

n-™;< atvvkn i - f , - , ‘ • Piešia taip. kaip ja mato,leistas kl>y8as- M. Stonie padedama.
an>ko i Le«i-ton, moJ dalyvauja dar smulki- į žiu iaįauįia ;.isi uk Į susirinkimą kviečiami a- p»gerEį A. Večkį 

teiti ir nenanai.Me.. pas tėvą, kuris jau bu- ninkas Izidorius Vasy liūnai 
vo atvažiavęs prieš vienus įr Bostono mergaičių šešetu- 
metus. Nuo 1925 m. velio- kas.
nis apsigyveno Bostone ir. Choro valdyba prašo vi- 
čia išbuvo iki pat mirties, ’suomenę paremti chorą 

N elionio gyvenimo kelias gausiu atsilankvmu. Čia ga- J(’s< Amerikos gamtos pa- 
(lie- įimti įiaminpti L'tid oHnfits \ eiKSiUl, bet

savaip išryškina tas grožio 
paslaptis, kurių dažnai 
prasta aki* nepastebi. 

Parodoj vre keli Vokieti-

lc.u .. ucuum.. Lietuvių Piliečių Klubas
pa- » t - pobūviu pagerbė Augustiną

Bal.u°). « CugĮen?, M,k“-večkj. kuris jau 25 metus 
z,u ę, n i, i . yra Llubo sekretorium. Jam,

buvo pareikšta daug linkė-gLĄ kuopa šitaip rin- •• „ •.
nuo kitų anų die-iįma paminėti, kad choras vei^iai, bet daugumas jų ko SLA centr0 pareigūnus: J U neikta no\ana. 

nų tautiečių kelio: jis buvo yra numatęs dalyvauti visos perkelia žiūrovą i Latviją, pjrm> k. Kalinauskas, vice- Sena, bet gyva draugija 
kietas, sunkus, reikėjo drą- Amerikos bendroje Dainų ant Dauguvos, -^niekstės pjrm. P. Dargis, sekr. M. Vi- Tip-a; fferai veikė 4 Dašal- 
spai grumtis su likimu, rei-,šventėje, kuri bus liepos 1 d. krantų. į jos ąžuolynus, pa- įikaSj ižd N> Gugienė, ižd. Dįnės draugiios kurios buvo 
kėjo birbti įvairius, dažnai.Chicagoje, jei turės tai toli-1(^° J05" Pa\ai>ari, \asarą. giob. E. Mikužiūtė ir S. Brie- įkurtos nrieš 50 metu Ta- 
sunkius darbus. Jis dirbo.i mai kelionei lėšų. Ir šis kon- ^le dvelkia šiluma, jie to-i* P . . .

nesiskvi e

ieškojo būdų
daugiau žinių įsigyti ir jo-isurinkti.
mis pasinaudoti ne tik sau., ____
bet ir visu labui.

ir priemonių;certas daromas tom;
dis, gyd.-kvotėjas D. Pilka, čiau prieš kelerius metus

Velionis
asme'ts

KETVIRTIS & CO. 
—JEVVELERS—

Laikrodžiai-Deimanlai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-M13

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Chirargas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RA¥ Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-9 
334 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Rūpestingai
žiedt

taisome laikrodžius, 
s, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-1649

THE SiSU-

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

O a-vtra ilri R. vatom avuv v ajw ana \J »«««•»
Seredomis—ofisas uždarytai.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSURANCB

409 W. Broadiray
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STREBT 

West Rozbury, Mass.
Tel. FA 3-5515

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson SL, k. Broadiray
Atdara nao 9 iki 6, penktadieaiais 

iki 8 vai. vakaro

kie artimi ir lietuvio sielai. -----------”..................... ... P?TS I,,clus RADIO PROGRAMAT-- -v.n ----------------------------- buvo uždaryta sv. Lauryno r. , . „ ,.Tini c. yihd nueiti pa*1'Pagerbsime našlių karalienę Draugija. Pernai buvo'už- .. Lie‘uvi«„^2
latvių --------- darnos Lietuvos Sūnų h. >s stoties WBMS, 1090 ki-

, Sandaros Moterų klubas ba-jjoįjnos Dievo Aušros Vai-10.cl.kly> ve‘K1®. ,s®k™adl^-'
1-, d vakarai- in landŽ‘° <April* 8 d’ 5 vat tu Draugijos. Taigi, iš "!ais nu? lk! 12:30 vai..
Jo d. \ akai ais nuo < iki 10 vak. Sandaros svainei i.b..._-.. , reną. Perduodamos lietu

džiaugti šio zymau" 
menininko kūriniais 
da atidarvta ii

Dalia Barmutė baigė 
savo universitetą

jis jau-Į - ---------
_ visuomenės Dalia Barmutė šių metu 

ji sąžiningai dir-į pradžioje baigė Bostono 
ne vadi-! L’niversiteto pedagogini 
nedėkin-igkvriu. gaudama Bache-

nepaskendo

nas isitraukė
reikaluose.

i
darną'
bo. nevengdamas 
namųjų juodųjų.

u pareigu. -Jie neieškojo;]or of Science laipsni. Už 
jos plušo vi-.pasižymėjimą studijose bu- 

Jtš.jvo pakviesta i Pi Omega Pi 
. is;korporaciją. Mokslo eigos

< J1
dėlgarbe', ne

suomeniniame lauke, 
kaip tas tikrasis artoia.-

tų Draugijos. Taigi, 
svetainėj keturiu beliko vos viena

ni min i o rvtn iki rengia 1956 metų naŠlių ka‘ šv- °"os Draugija, kuri vei-;yjsk0? f dai"os’, n 
1.1 .mo 1 v«l. i\to iki rahenės įr jos palydovių pa- kia nuo 1906 m. kovo 19 d. Ma§dutes Pasaka,

gerbimo pokylį (banketą).
J. V-gas. Po

ir pa
Maloniai visus kviečia

Komitetas.

ikarais nuc- 
iešta dienivai., o 

di<
10 vai. vakaro.

Kortu vakaras

meilės vertė nlačia arimoprictu ji buvo nuolat atžymė- 
vagą ar šieno pradalgę. ta dekano sąraše Dean’s 

Velionis buvo katalikiš-ilist. Šiuo metu Dalia Iiarmu- 
kojo sparno žmogus, bet jis.tė yra išvykusi iš Bostono ir

iieną.
viškos dainos, muzika ir 

is Paša
Biznio reikalais kreiptis įlino ponyų (udUNevą;. šių draugija turi ir jaunu o - U -r - Jvakarienės bus galima nariu t dabartine valdv-;Ba tlC Flonsts ^ehų ir do-

išokti įėjimas tik $150 A nų" , da . ę ,T vanų krautuvę, 502 East kUM.1..ĮejiHKu. utv jpi.uu. bą sudaro: pirm. Mama n ‘A’pu
Zautrienė, vicepirm.

SLA 365 kuopa ši šešta- ... . .
dieni, balandžio 7 d.', 8 vai. 91n“"“. 
vak. Sandaros salėje (124 b,landll° 28 d-
F St. So. Boston) rengia CT . o._ . . j-----
korto valyva (VVh,\t n.r. SLA 328 kuopos centmis vplipna

' Kazanavičienė, sekr. Vale 
rija Zulienė, fin. sekr. Sta 
nice Vidūnienė, ižd. Barbo-i 
ra McDermott, narės: Mari-j 

. ja Legūnienė ir Marija Pil-

,, .!a Broadvvay, bo. 
Marija Tek gQ g.0489> Bostone., 

Ten gau-i
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

ir Kartu laukui za- zacijoje, eidama visą eilę v j • išmėginti 
lingą akmeni ar kuri kita pareigu, ir mokytojavo Litu-’ g Kmeginn,
kliuvinį versti. Jis buvo pa- anistikos mokykloje.

bus Sandaros salėj. Šį kartą pbanje Barbett ir Emilija 
jo jau jokios audros nebesu- gtundžienė 
laikys, todė! ruoškitės jam, Balandži’o 7 d. draugija 
is anksto. rengiasi iškilmingai atžymė-Atgaivina Šaulių Sąjungą

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

šokUi kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Tek Bridjreuate 855
PHI’UIJARI

Savininkai:
VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ

Alphonse Sterke
AIexander Uhaplik

Chicagoje atgaivinta Lie- Grižo Alukoniai 
tuvoje veikusi šaulių Są- Mūsų skaitytojai Aluko-' 
junga. Bostone jos skyriaus niai, 9 savaites praleidę; 
įsteigimu ’-ūpinasi Justinas Floridoj, sugrįžo į So. Bos- 
Vaičaitis. tona.

ti savo veiklos 50 metų su
kaktį. Stonie

NAMŲ SAVININKAMS

Pcntinamc namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.
Prašom kreiptis;

John Petras 
11 Swallow SI.
So. Boston, Mass.

W. Broad way, Room 4 
Arba po pietą užeikit: 409 

So. Boston, Mass.

Savininkas A 
East

J. Alekna
Broadiray 

27, Maso.
SO 8-4144

Benjamin Moore Malevoa 
Popieros Sienoms

Stiklu Langas
Visokie Reikmenys Naman 

Reikmenys Plumberiaau 
Visokie Geležiu Daiktai

<23
8oath

Telef

ALEKSANDRUI IVAŠKAI mirus.

vilią užuojautą reiškia jo žmonai p. Onai Ivaškienei, 
Bostono Lituanistikos Mokyklos Tautinių Šokių Mo- 
kytojai. ir jos šeimai

Mokyklos \ ėdė ja s. Mokytojai ir Tėvą Komitetas

HARDWICK, MASS.

Lietuvis eina į seimelį
Stanley Mikelk stato savo 

; kandidatūrą į valstijos sei
melį. Trečioji apylinkė, ku- 
kioj Mikelk stato savo kan
didatūrą, yra republikoniš- 

;ka, todėl jam, demokratui, 
jbus sunku laimėti, 
i Blandžio 14 d. 7 vai. va- 
ikare Hardwick demokratai j 
t lenkų salėj rengia pokyli
Mikelk medžiagiškai pa- |Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 
remti. Pokyly bus George

i APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne- 
laiipių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadn-ay 

So. Boston 27. Mass.

VAISTAS "AZIVA”

1— Vaistas nuo nudeginto k 
nno nušutino vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų faūsd| 
—mostis.

8—Akių vaistas.
4—Vaistas nuo kojų nisMjl- 

mo, piritams, tarpupirittaa lr 
pnpiritdms.

6—Vaist4u nuo galvos ni«M> 
jimo,

•—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pogelbsti.

Reikalaukite litų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį |1. Pini- 
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-4)

Silver Street 
17.


